
 

Alva-bladet 
Nr: 35   januari - juli 2019 

Bilden är från höstens vandringsdag. Häng med på  

nästa som går av stapeln i maj!  

Läs mer i bladet! 



JANUARI 2019 

Alvabladet ges ut av Alva Sockenråd i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Välkommen på Alva IK:s  

ÅRSMÖTE  

 tisdagen den 19 februari klockan 19:00  

 i Alva Församlingshus  

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder  

klubben på kaffe med dopp. 

FEBRUARI 2019 

KURA SKYMNING med  

högläsning 

i brasans sken i hembygdsstugan  

torsdagen den 24 januari klockan 19:00.  

Medtag egen förtäring så äter vi tillsammans. 

Gympa och bad med alva ik  

Gymnastik i Hemsehallen måndagar 19:00 - 20:00,  

därefter bad i simhallen.  

Ledare: Desirée Mattsson. Kostnad: 700 kr.  

Gympan startar  14/1 och sista tillfället är 15/4. 

Välkomna! 

 



Alva hembygdsförening inbjuder till  

ÅRSMÖTE  

i Alva Församlingshus 

tisdagen den 12 mars klockan 18:30. 

Efter årsmötesförhandlingarna serveras kaffe och  

smörgås till självkostnadspris och sedan finns tillfälle att se en utställ-

ning av en del av de föremål som skänkts till föreningen . 

  Alla gamla, nya och blivande medlemmar hälsas välkomna! 

MARS 2019 

Städ-och  fixardag 

vid Hembygdsstugan lördagen den 18 maj klockan 10:00.  

Vi fortsätter med tjärstrykningen, rensar och städar. 

Varm korv serveras. Välkomna! 

Fagningsdag  

på Alva IP måndagen den 1 maj klockan 9:00. 

Medtag kaffekorg så fikar vi tillsammans! 

Välkommen! 

MAJ 2019 

Vandring på pilgrimsleden 

mellan Fröjel kyrka och KLinte kyrka söndagen den 5 maj 

kloclan 10:00. Samling vid Fröjel kyrka.  

Alva IK bjuder på varmkorv längs vägen. 

 

 



 

Kom gärna med förslag till Sockenrådet om aktiviteter man kan göra i  
socknen. Ring eller maila till Ewa Hansson som är sammankallande, på  

tel: 48 04 52 eller e-post: hansson.ewa55@gmail.com. 

Sockenrådet består av: 
Ewa Hansson, Ulf Östre, Anja Blomberg, Allan Siggelin, Björn Krafft,  
Annelie Adolfsson, Eva Alvinge, Monica Larsson och Hugo Stumle. 

JUNI 2019 

Midsommarfirande  

vid Hembygdsstugan  
fredagen den 21 juni klockan 13:00. 

Tag gärna med blommor till stången samt fikakorg. 

Välkomna! 

Alva socken finns på Facebook! Gilla sidan så du kan se när 

det kommer upp händelser som inte finns med i Alvabladet. 

LOPPIS! 

Lördagen den 29 juni klockan 9:00 –14:00 är det loppis vid Alva IP. 

Vill du hyra bord?  

Kontakta Per Larsson, tel. 48 40 40 eller  

Tommy Blomberg, tel. 070-885 41 68, e-post: tblomba@gmail.com 

Alva Sockenbok finns ännu till försäljning!  

Kontakta Gunnel Åhlberg på telnr 070-843 89 48  

eller Alva Hembygdsförening: Eva Alvinge, telnr 073-622 26 30  


