
Marthakretsarna inom Esbo Marthaförening

Esbo Marthaförening har nio kretsar med egna månadsträffar och
eget  program utöver det gemensamma programmet i föreningen.
Kontakta ordföranden i kretsen så får du närmare upplysningar. Alla
medlemmar i Esbo Marthaförening ska tillhöra någon krets.

Noux Marthakrets
Noux Marthakrets grundades år 1912 och är den äldsta kretsen inom Esbo
Marthaförening. Kretsen har 18 medlemmar och samlas en gång i månaden. På
programmet står föredrag, handarbete, matlagning, utfärder och studiebesök.

Ordf.: Margareta Strömberg   050 323 0254    stromberg.teta@gmail.com

Köklax Marthakrets

Köklax Marthakrets grundades 1914 och har 44 medlemmar. Kretsmötena hålls i
regel i Träskby gamla skola den sista måndagen i månaden. Programmet är
mångsidigt och görs upp enligt medlemmarnas önskemål. Vi gör utfärder och
studiebesök, lyssnar till konsulenter, lagar mat och ger varandra tips för vardagen.

Ordf.: Bettan Fallenius   0407253234    bettan.fallenius@welho.com

Esbo norra Marthakrets

Esbo norra Marthakrets är grundad 1922 och har 57 medlemmar. Kretsen  samlas i
Rödskogs skola den sista tisdagen i månaden. Mötesprogrammen varierar  kring
teman som näring, hälsa, motion, natur och kultur av olika slag. Gemenskap  och
samvaro står högt på agendan.

Ordf.: Marina Selenius    050 401 2542     selenius.marina@gmail.com

Bemböle Marthakrets

Bemböle Marthakrets grundad år 1946 har 63 medlemmar. Kretsen träffas i
Lagstads hembygdsgård den första måndagen i månaden. På programmet står
bl.a. föredrag och presentationer av olika slag, teaterbesök, utfärder och
humanitära stickprojekt.

Ordf.: Tuula Holmberg    040 763 0035     tupu.holmberg@gmail.com

bembole.martha.fi       FB: Bemböle Marthakrets



MMM Mattby Marthakrets

MMM Mattby Marthakrets grundades 1992 och har 60 medlemmar. Kretsen träffas i
Gäddhuset den andra tisdagen i månaden. Programmet består bl.a. av social
hjälpverksamhet, föredrag, reseskildringar, utfärder och teaterbesök.

Ordf.: Christina Fyhrquist    040 747 4767    christina.fyhrquist@gmail.com

Marthakretsen Marthini

Marthakretsen Marthini grundades år 2003 och har 106 medlemmar. Kretsen
träffas  vanligen en gång i månaden. På programmet står motion, matlagning och
hantverk  av olika slag, kulturell verksamhet, välgörenhetsprojekt, studiebesök och
mycket  annat.

Ordf.: Ulla Lång    050 350 3794    ullalang@hotmail.com

Marthakretsen Le Magnifique

Marthakretsen Le Magnifique började sin verksamhet år 2007. Den har enbart
manliga medlemmar. De 20 medlemmarna samlas hos varandra.
Huvudprogrammet är matlagning i olika former med syfte att främja matkultur och
matlagningskunskap bland medlemmarna.

Ordf.: Anders Wikholm 050 341 0171     anders.wikholm70@gmail.com
anders.wikholm@kluuvinkiinteistot.fi

Marthakretsen 29:orna

Marthakretsen 29:orna grundades år 2008 den 29 februari, därav namnet. Kretsen
har 25 medlemmar som alla är födda på 1970-talet. Programmet består av kulturell
och social verksamhet samt motion. För närvarande kan kretsen inte ta emot nya
medlemmar.

Ordf.: Jenny Roos    040 553 2878    jennyjohanna.roos@gmail.com

Marthakretsen Syrsorna

Marthakretsen Syrsorna är den nyaste kretsen inom föreningen, grundad år 2010.
Antalet medlemmar är 22 och man samlas den andra tisdagen i månaden kl
14.00. Programmet består bl.a. av kulturell verksamhet och olika studiebesök.

Ordf.: Marita Tiirikainen   040 510 9264    marita.tiirikainen@gmail.com


