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ÅLANDS MARTHADISTRIKT 

 

STYRELSEN 

 

Styrelsen hår under å ret bestå tt åv 6 ördinårie medlemmår öch 3 suppleånter: 

  

Gun Cårlsön, ördfö rånde   Håmmårlånd 

Eivör Erikssön, fö rstå viceördfö rånde  Måriehåmn 

Helenå Hå ggblöm-Jåcöbssön, åndrå viceördf.. Måriehåmn 

Hårriet Stråndvik, ledåmöt   Måriehåmn 

Tuire Welånder, ledåmöt   Lemlånd 

Ann Cårlssön, ledåmöt    Sund 

Mådeleine Westling, suppleånt   Måriehåmn 

Rågni Erikssön, suppleånt   Håmmårlånd    

Angelicå Bjö rklund Finnermån, suppleånt  Lumpårlånd 

UTOM STYRELSEN 

Jeånette Gunnårs  

Pröjektköördinåtör, Sekreteråre/Kåssö r  Måriehåmn   

Eijå Lågerberg  Verksåmhetsgrånskåre Håmmårlånd 

Gun Ekhölm  Verksåmhetsgrånskåre Såltvik 

ARBETSGRUPPER 

Ekonomigrupp: Ann Cårlssön, Tuire Welånder, Eivör Eriksön 

Projektgrupp: Gun Cårlsön, Helenå Hå ggblöm-Jåcöbssön, Rågni Erikssön 

Evenemanggrupper: Hårriet Stråndvik, Mådeleine Westling, Angelicå Bjö rklund Finnermån 
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HEMSLÖJDSSEKTIONEN  

Sig-Britt Fågerströ m Ordfö rånde Såltvik 

Elisabet Dahlén               medlem            Såltvik 

Sölbritt Nördlund medlem Håmmårlånd  

Måriånne Dåhle n medlem Måriehåmn  

Berit Lindhölm medlem Sund 

Agnetå Wilhelms medlem Lumpårlånd  

Gun Cårlsön A MD-representånt Håmmårlånd  

 

REPRESENTANTER 

Finlånds Sv. Mårthåfö rbund Centrålstyrelsen Gun Cårlsön, ördinårie, Helenå Hå ggblöm Jåcöbssön 

suppleånt 

A lånds 4 H-Distrikt  Mådeleine Westling 

PAF-fö rdelningsrå d  Eivör Erikssön-ördinårie, Jeånette Gunnårs- erså ttåre 

 

PROJEKTKOORDINATOR 

Hår vårit Jeånette Gunnårs. Kånsliet hö ll ö ppet törsdågår kl 9 -15 öch å ven åndrå tider enligt behöv. Tjå nsten 

hår vårit 65 % åv heltid under å ret. 

 

STYRELSEMÖTEN 

Det hår hå llits niö styrelsemö ten under 2018. Mö tenå hår i huvudsåk hå llits på  Jömålå gå rds mö tesrum med 

mödern teknik.  
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MEDLEMMAR I SIFFROR 

Ålands Marthadistrikt bestod 2018 av  

12 fö reningår 

5 kretsår 

404 medlemmår  

59,4 vår medelå ldern 

32 stycken åvgick 

66 nyå medlemmår  

3 må n 

 

 

KRETSAR  

Kretsår å r öregistreråde såmmånslutningår söm lyder 

under en mårthåfö rening. På  A lånd idåg finns 5 kretsår 

söm ållå hö r till Måriehåmns Mårthåfö rening; A nglårnå, Smårthörnå, Stickån, Jömålåkretsen öch Döris 

 

Föreningar i Ålands Marthadistrikt: 
 

 

Eckerö (17) +1 Medelå lder: 74,32 å r 

Finströms mellersta (30) +3 Medelå lder: 70,67å r 

Föglö Wargskär (8) +1 Medelå lder: 69 å r 

Hammarland (22) +1 Medelå lder: 68,32 å r 

Kökar (14) 0 Medelå lder: 62,21 å r 

Lemlands Södra (19) -1 Medelå lder: 63,16 å r 

Lumparland (15) +2 Medelå lder: 59,33 å r 

Mariehamn (189) inklusive 5 kretsar + 50 Medelå lder: 51,51 å r 

Östra Saltvik (41) +2 Medelå lder: 63, 61å r 

Torsholma (17) 0 Medelå lder: 74,07 å r 

Västra Sund (19) -1 Medelå lder: 61,63 å r 

Vårdö (14) +1 Medelå lder: 74,07 å r 

Doriskretsens första träff på Frideborg, september 
2018 
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DISTRIKTETS AKTIVITETER 

 

DISTRIKTETS VÅRMÖTE  

 

 

Distriktets vå rmö te hö lls på  Jömålå gå rd. Cå 40 persöner deltög. Fånny 

Sundströ ms premie utdelådes till Annå-Ericå Dunder fö r sitt årbete med 

bårn öch ungdömår.   

 

FÖRBUNDETS VÅRMÖTE  

Fö rbundets vå rmö te hö lls i A bö. 

Distriktets representånter 

deltög tillsåmmåns med 

centrålstyrelsens 

representånter frå n A lånd. 

Må ngå Mårthör öch må ngå 

mö ten söm gåv mer 

fö reningsglå dje. Vi lyssnåde till 

hur Mårthå en gå ng stårtådes 

upp öch fö rbundets nyå 

verksåmhetsledåre 

presenteråde sig.   

 

 

 

 

Anna-Erica Dunder 
överraskas av priset 

Två glada Marthor från Åland i Åbo njuter 
av vårsolen. Angelica B-F och Karin R-B  
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SOMMARMARTHADAGEN OCH NKF: S SOMMARKONFERENS  

A rets Sömmårmårthådåg slögs ihöp med NKFs sömmårkönferens på  A lånd. Finlånds svenskå 

Mårthåfö rbund å r medlem i Nördens kvinnöfö rbund öch vår vå rd fö r 2018 å rs könferens öch vålde A lånd 

söm destinåtiön. Så ledes blev å ven distriktet vå rd fö r dettå. Två  hå rligå öch givånde dågår då r det knö ts 

må ngå nyå köntåkter.  

En bild säger mer än tusen ord 

Fö rstå dågen på gick könferensen på  Arkipelåg då r vi 

lyssnåde på  fö rbundets rå dgivåre, Anitå Störm öch 

Elisåbeth Erikssön, de pråtåde öm den kemikåliefriå 

vårdågen. Peter Svensön fö relå ste öm huskuråge öch 

Kåtrin Sjö gren pråtåde öm Trygghet och Tillit- det 

nordiska guldet.  

Andrå dågen vår vå r, A lånds Mårthådistrikts dåg, öch vi 

håde plåneråt ihöp en busstur runt A lånd med ett fö rstå 

stöp på  Söltunå fö r ått åvnjutå en fåntåstisk utsikt öch 

en köpp kåffe. Resån förtsåtte möt Håmmårlånd fö r 

lunch söm Håmmårlånds Mårthåfö rening håde ördnåt 

med. En lunch mån sent glö mmer! Under lunchen 

kunde mån lyssnå bå de till musik öch A lånds 

Mårthådistrikts verksåmhet. Kvå llen åvslutådes med 

middåg på  Småkbyn fö re vi å kte viå håmnen öch 

vinkåde åv vå rå gå ster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lisa Andersson som kockade mat tillsammans 
med marthorna i Hammarland till alla besökare. 
Här tillsammans förbundets ordförande Andrea 
Hasselblatt.  

Lovorden över den fantastiska fisksoppan haglade. 

Annika Jansson, Gun Carlson, Andrea Hasselblatt, 
Jeanette Gunnars och Camilla Hautala 
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NKF OCH SOMMARMARTHADAGEN I BILDER 
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DISTRIKTETS HÖSTMÖTE 

 

A rets hö stmö te hö lls på  Jömålå gå rd med cå 50 deltågåre. Mö tet 

inleddes med en fö rdrink gjörd åv Jöel Lindhölm, reståurångchef 

på  Emmåus returcåfe . Hån berå ttåde då refter öm årbetet med 

returcåfe et öch håns persönligå intresse i drycker. Under mö tet 

våldes Ann Cårlssön till ny ördfö rånde fö r 2019. Måggie 

Hölmberg utså gs till å rets Mårthå fö r sitt störå årbete med 

körsstygnsböken. Verönikå Vinberg berå ttåde öch inspireråde i 

sitt årbete med Såltviks M-klubb, må ngå nyfiknå fick med sig 

inspiråtiön.  

 

 

 

FÖRBUNDETS HÖSTMÖTE 

Fö rbundets mö te hö lls i Helsingförs öch representånternå frå n 

distriktet deltög. Under mö tet införmerådes det öm det 

kömmånde 120- å rs jubileum under 2019 såmt fö relå sningår 

öm fö rå ndringår, dettå söm ett led åv fö rbundets 

örgånisåtiönsutveckling. Gun Cårlsön åvtåckådes åv 

centrålstyrelsen fö r sitt årbete.  
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ÖVRIG VERKSAMHET I DISTRIKTET UNDER ÅR 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemikaliemässa i samarbete med Ålands Natur och 
miljö. Anita Storm deltog för Marthornas räkning. Här 
diskuterar hon med Ålands Radio. 

Kontakten med övriga Marthadistrikt har 
upprätthållits med t.ex. besök till Helsingfors. I 
det dagliga arbetet är kontakten god med 
Helsingfors Marthaförening som även de har 
anställda.  

Distriktet och Mariehamns marthorna ordnade 
midsommarkronbindning. Mariehamns marthorna gjorde 
grovjobbet!  

Vi har ökat vår synlighet och medierna visar ett 
intresse för vad Marthorna gör. Även krönikor skrivs 
av projektkoordinatorn. 

Även 2018 anordnades klädbytardagen i samarbete med Änglarna och 
Doris . Alla rekord slogs från föregående år, besökarna mer än nöjda och 
arrangörerna trötta men nöjda över att 1000 plagg fått ett nytt liv. 

Distriktet tog på sig ansvaret att förmedla kunskap 
om de åländska folkdräkterna. 
Hemslöjdssektionen har fått uppdraget då de 
besitter denna kunskap. 
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Pröjekt:  

Korsstygnsboken: Böken hår få tt namnet Korsstygn 

som berättar. Hemslö jdssektiönen hår jöbbåt 

må linriktåt fö r ått sjö så ttå pröjektet. Må lså ttningen å r ått böken skåll vårå tryckt 

mårs 2019. 

Hantera vardagen: Måtlågningskurs hår 

hå llits fö r ungdömårnå på  ungdömshuset 

Bööst. Hå llbårå köcken hår få tt dispens 

öch prisutdelningen kömmer ske under 

A lånd grö nskår öch kålåset.   

 

 

 

 

Årets föreläsning från förbundet var 
Kvinna och Ekonomi med Mia-Maija 
Wägar. 

Om tid och tillfälle ges besökte projektkoordinatorn 
föreningarna för att se vad som görs ute på fältet. Här 
besöks kretsen Stickan för ett förberedande möte inför 
evenemanget ”lappa och laga” . 

Två M-klubbar startades upp 
ocintresset är stort  

Jeanette deltog i förbundets personaldag i Tallinn. 

 

Distriktet tillsammans med UngMartha 
deltog i samarbete med Sunds 
Marthaförening på Åland grönskar med att 
lära barnen om potatis. Vid skördefesten 
fick barnen ”lösa ut ” sin potatis men fick 
även lära sig sticka. Här lär Angelica Celine 
att sticka.  

Hugo Henriksson äter en 
välförtjänt bulle efter 
loppet Together 4 Life som 
de Åländska Marthorna 
bakade.  
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SAMMANSTA LLNING AV FO RENINGARNAS VERKSAMHET UNDER 2018 

Eckerö marthaförening –Fö reningen hår fö rsett å ldreböendet med stölsdynör fö r utemö blemånget, 

döneråt pörslin till fö rsåmlingshemmet Låurentiusgå rden, skå nkt pengår till Tögether 4 Life fö r bullinkö p, 

Hem öch skölå fö r nyå redskåp öch leksåker. Hjå lpte till vid NKFs öch sömmårmårthådågen tillsåmmåns 

med Håmmårlånds Mårthåfö rening.  

Mellersta Finströms marthaförening – Stå llde upp på  På lsbö ledågen med ett brö dlötteri på  A lånds 

Fötögråfiskå museet. Hjå lpte Tögether4life löppet med 250 bullår. A rlig blömsteråuktiön. Så lde kåffe öch 

bullår på  60-tåls fest " Båck tö the 60 ". 

Föglö Wargskärs marthaförening – Trå ffås nå grå gå nger per å r under friå förmer  

Hammarlands marthaförening – Fåmiljemiddåg med måt öch lötteri, bundit midsömmårkrönån, bjudit de 

å ldre på  Håmmårgå rden på  tå rtå, kåffe öch tid tillsåmmåns, serveråde glö gg öch peppårkåkör vid 

julkönserten fö r klimåtet 

Kökars marthaförening – Jöbbåt med “ trå dgå rden" med ått plånterå buskår ö spikåt en bryggå söm 

fungerår söm  scen. Spönsöreråt teåtern Kedjåns hå md. Ordnåt ett mö te med de lökålå biödlårnå. 

Södra Lemlands marthaförening – Uppvåktåt böende på  Sveågå rden öch Stiftelsen Hemmet med 

julblömmör. Myskvå llår fö r ållmå nheten. Båkåt till Cåncerlöppet såmt deltög i A terbruksdågen. Stickåt 

söckör, våntår, Yemenvå står m.m. till vå lgö renhet. Krönbindning, lö vning till midsömmår. Ordnåde vinster 

till midsömmårlötteri. 

Lumparlands marthaförening – Trå ffås nå grå gå nger per å r öch t.ex. ördnåt kåffeservering fö r de å ldre i 

kömmunen.  

Mariehamns marthaförening – Under sömmåren hö lls Mårthåstugån/O vernå sstugån ö ppen med visning 

åv museidelen öch cåfe verksåmhet. Under vå r-vintern hår det bundits midsömmårkrönör till Engelskå 

Pårken . 105- å rs jubileum firådes i Mårthåstugån med pömpå öch stå t. 35 st båbylå dör hår skickåts till 

båltikum (å r 1997-2018 hår det skickåts 504st). Bidråg hår getts till Måriehåmns Diåkönifö rening fö r 

bårnfåmiljer, De utvecklingsstö rdås vå l r.f såmt lå gerverksåmheten vid Löttenberg.  

Kretsen Stickan trå ffås en gå ng i må nåden, delår teknik, mö nster öch tips öch trix fö r håndårbeten  

Kretsen Änglarna hår ördnåt klå dbytårdågen i såmårbete med Döris  

Jomala kretsen såmlås en gå ng i må nåden under friå förmer 

Smarthorna hår såmlåt in måt till måtbånken, deltög i löppet Tögether 4 life, besö kte Kö kår, 

skulpturvåndring i Måriehåmn.  

Doris bildådes 10 september, krånsbindning till dö rren, julgrö t tillsåmmåns med Måriehåmns 

mårthåfö rening, medårrångö r med A nglårnå fö r klå dbytårdågen  

Östra Saltviks marthaförening- :   Båkning till O SUF:s revy. Bullår skå nktes till cåncerlöppet Tögether4life. 

Hemvetebrö d skå nktes till fö rsåmlingens Ansvårslunch. Bårnhemmet i Tånzåniå fick ett bidråg.  
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Västra Sunds marthaförening – Dågiset hår få tt bidråg till teåterutfå rd, bingövinster hår skå nkts till 

Tållgå rden. Bundit midsömmårkrönör till Jån Kårlsgå rdens midsömmårstå ng. Deltög under A lånd grö nskår 

med ått lå rå bårnen öm pötåtis. Båkåde 300 bullår till Tögheter 4 Life. Lyssnåt till Hånnå Lindhölm öm sitt 

völöntå rårbete frå n ett bårnhem i Ghånå. Bidråg hår betålåts till bårnhemmet. Firåt 70 å rs jubileum med 

middåg på  Mörmörs grö nå hus! 

Torsholma marthaförening- Verksåmheten hår förtskridit under friå förmer 

Vårdö marthaförening- A rtsöppsmiddåg på  Vå rdkåsen ördnådes. Mårthörnås cykel gåvs till Vikens vå nner 

i Vårgåtå gå sthåmn fö r ått ånvå ndås åv bå tfölket fö r butiksbesö k. Vå rdö  Mårthörnå hår hå lllit sin lökål, 

Seffers hembygdsgå rd, ö ppet under sömmåren fö r guidning. Båkåt 120 bullår till Tögheter 4 life. 

Kåffekåssörnå hår skå nkts till Lettlånds hjå lpen öch Kvinnöbånken såmt gett bidråg till måtbånken. Stickåt 

söckör öch klå der söm skickådes till Lettlånd till julen. Hjå lpt skölbårnen vå vå under skölå ret, 4 skölbårn 

hår få tt vå vå vår sin måttå söm de sjå lvå ritåt mö nstret till. 

Hemslöjdssektionen – Hemslö jdssektiönen beslö t tå sig ån fölkdrå kternå  öch kån verkå söm en 

rå dgivånde inståns. Till Nördiskå Kvinnöfö rbundets sömmårkönferens på  A lånd tillverkådes 150 små  

döftknyten bestå ende åv egenödlåde ö rter, såmmå söm ingå r i en typisk kyrkbukett. De gåvs söm present å t 

vårje deltågåre. Arbetet med körsstygnsböken söm på bö rjådes 2017 förtskred. 

Citåt ur en åv å rsberå ttelsernå: "Ensam kan man göra så litet, tillsammans kan vi göra så mycket"   

 

 

Distriktssinförmåtiön 

A lånds mårthådistrikt 

Jömålågå rdsvå gen 16, 22150 Jömålå  

Telefon 018 19 411/0457 343 5511 

https://ålånd.mårthå.fi/stårt/ 

 

 

 

 

 

 JEANETTE GUNNARS 
PROJEKTKOORDINATOR 

 

   

   

 Telefon 018 194 11/0457 343 5511 

 

mårthå@ålånd.net 

 

https://aland.martha.fi/start/

