
Välkommen med i Marthorna!

BORGÅ SVENSKA 
MARTHADISTRIKT R.F.

 1. Borgå stad
 1. Absolut Martha Original
 1. Friluftsmarthorna krets
 1. Flickismarthorna krets 
 2. Andersböle-Norrveckoski   
 3. Ebbo-Pirlax 
 4. Emsalö   
 5. Fagerstad-Seitlax 
 6. Hindhår-Boe krets  
 7. Illby krets 
 8. Jackarby-Renum  
 9. Kardrag-Tirmo krets 
 10. Kråkö     

11. Kullo 
12. Kärrby-Svartbäck  
13. Lill-Pellinge krets 
14. Mickelsböle   
15. Pellinge 
15. Pellingeseniorer krets  
16. Saxby 
17. Svartså   
18. Söderveckoski 
19. Tolkis
20. Vessö norra   
21. Vessö södra

BLI MEDLEM!

Vill du bli medlem i Martha, 
kontakta Distriktsordförande 
Anne-Louise Nilsson 
anne-louise.nilsson@pp.inet.fi  
tel: 0400 970 191 

Du hittar även många 
av föreningarna på  
www.borga.martha.fi /start/

FÖRENINGAR NÄRA DIG

VÅRA FÖRENINGAR

www.martha.fi
www.borga.martha.fi
Följ med oss på facebook!

Vi är många 
marthaföreningar 
i vår bygd. Vi finns 

i centrum av Borgå, i 
byarna  och ute i skär-
gården. Föreningarna 
besöker även varandra 

och arrangerar olika 
evenemang till-

sammans.



MARTHAFÖRBUNDET JOBBAR FÖR OSS ALLA

VAD ÄR EN MARTHA?

Martha är kvinnoenergi, visioner och engage-
mang. Martha står för balans och hållbarhet i 
vardagen, och bidrar  till  gemenskap och viktiga 
nätverk. Marthaverksamheten stöds av Martha-
förbundet som jobbar med frågor som står kvin-
nors vardag nära såsom mat, miljö, ekonomi, 
relationer, må bra och gör själv.

VARFÖR GÅ MED I MARTHORNA?

• Kunskap och gemenskap
• Medlemstidningen Martha som utkommer 

med 6 nummer per år
• Förmånliga kurser, seminarier, resor m.m.
• Gratis broschyrer om aktuella ämnen
• Möjlighet att gå på olika kurser i Martha-

lokalen på Lundagatan 10 C i Borgå 
• Smartha tips

AKTUELLA 
FÖRELÄSNINGAR & 

WORKSHOPS 
MED MARTHA-
FÖRBUNDETS 
RÅDGIVARE

• Hållbar klädkonsumtion 
och gör om

• Marinerad i kemikalier 
• Naturens örtapotek – våra 

vanligaste medicinalväxter 
• Naturkosmetik ur naturen 
• Matlagning med ätbara 

vilda växter

Marthaförbundet med sina 9 409 med-
lemmar är Finlands största svenskspråkiga 
kvinnoorganisation. 

Marthaförbundet vill synliggöra kvin-
norna i samhället genom att vara en aktiv 
opinionsbildare och påverkare såväl natio-
nellt som internationellt. 

En av våra viktigaste uppgifter är att 
sprida kunskap och fungera som rådgivare 
inom alla områden som berör kvinnans liv. 
Dessutom vill vi vara en brobyggare mel-
lan generationerna.

Marthaförbundets målsättning är att 
förbättra kvinnornas och familjernas väl-

färd. Vi vill att allt fl era kvinnor ska kunna 
uppnå balans i vardagen. Vi anser att rätt-
en till ett jämnlikt liv är oberoende av din 
sociala situation och dina personliga val, 
vare sig du har valt en karriär utanför eller 
i hemmet. Och för att detta ska lyckas, be-
höver vi kvinnor jobba tillsammans, bilda 

nätverk. Vi på Marthaförbundet skapar 
grunden så att alla våra medlemmar ska 
kunna njuta av verksamheten, rådgivning-
en, seminarierna, kurserna, evenemangen, 
hemsidorna, medlemsbreven och med-
lemstidningen Martha. 
Martha gör gott.

BORGÅ SVENSKA 
MARTHADISTRIKT

Borgå svenska Marthadistrikt är medlem i Fin-
lands svenska Marthaförbund och har som upp-
gift att sprida information till våra medlemmar 
om kampanjer, kurser och ställningstaganden 
som förbundet arbetat fram. 

Borgådistriktet har ca 635 medlemmar i 18 
föreningar och 7 kretsar. En krets är en oregist-
rerad förening som lyder under en registrerad 
Marthaförening. 

Verksamheten i distriktet handlar mest om att 
fungera som en administrativ och koordinerande 
del mellan Marthaförbundet i Helsingfors och 
föreningarna samt kretsarna i vår bygd. Men  
 distriktet anordnar också några aktiviteter varje 
år.

VERKSAMHET 
I DISTRIKTET

• Höst- och vårmöten med 
marthaföreningar och kretsar 
i Borgå

• Kokkurser för barn i skol-
åldern arrangeras på somma-
ren runt om i byarna

• Finlandssvenska Matkultur-
dagen årligen den 9 oktober

• Nationella klädbytardagen 
årligen den andra lördagen i 
november

• Olika matlagnings- och 
babymatkurser 

• Kyrkobåtsrodd 
• Ett matlag som regelbundet 

kockar i Marthalokalens kök 
på Lundagatan 10 C i Borgå

ww.borga.martha.fi  

Martha lokalen 
ägs av Borgå 

 svens ka Marthadistrikt 
och hyrs ut till förening-
ar och kretsar. I lokalen 
kan man hålla möten, 

kurser eller kocka 
tillsammans.
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