
 

OBS!!! 
Eftersom vi inte vet hur våren kommer att se ut vad gäller pandemin så  
får vi ha med i beräkningen att det vi planerat kan komma att ställas in.  
Håll gärna utkik efter ändringar på Facebook-sidan Alva socken. 

Alva-bladet 
Nr: 38   januari - juli 2021 

Bilder från vandringen på  
Ostkustleden hösten 2020. 
Kom med då vandringen  
fortsätter! Läs mer i bladet. 



 

APRIL 

JANUARI  

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

Välkommen på Alva IK:s  

ÅRSMÖTE  

tisdagen den 23 februari klockan 19:00  

i Alva Församlingshus  

Efter årsmötesförhandlingarna serveras  kaffe med dopp. 

FEBRUARI  

Gympa och bad med alva ik  

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

därefter bad i simhallen.  

Gympan startar  11/1 och sista tillfället är 19/4.  

Kostnad: 700 kr.  

VANDRING 

Söndagen den 25 april fortsätter vi vandringen på Ostkustleden som vi 
påbörjade under hösten. 
 
Den här gången startar vi vid Närsakar och går till Tutens fiskeläge, en 
sträcka på ca 4,5 km. Om  det är möjligt fortsätter dem som vill till Lju-
garns hamn, en sträcka på ca 4 km. 
 
Samling vid Närsakar kl 10.00. Medtag fikakorg! 



 

JULI  

Fagningsdag  

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

Medtag kaffekorg så fikar vi tillsammans! 

MAJ  

LOPPIS! 

Lördagen den 3 juli 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 

Alvavarpan 
 

Lördagen den 8 maj kastas det stenvarpa på Alva IP. 
 
Se annons i dagstidningen för anmälan. 

Årsmöte och fixardag med  

Hembygdsföreningen 
 

Eftersom vi i skrivande stund inte vet något om läget med pandemin 
under våren, skjuter vi på årsmötet och håller det samtidigt med städ- 
och fixardagen. 
 
Vi börjar med årsmötet klockan 10.00 lördagen den 8 maj utomhus vid 
hembygdsstugan. 
 
Därefter fortsätter vi med praktiskt arbete i och utanför stugan. 
Ta gärna med fikakorg. 



 

Sockenrådet består av styrelserepresentanter från Hembygdsföreningen 
och Alva IK. Har du frågor som gäller någon av föreningarna kan du kon-
takta: 
Ordförande i Hembygdsföreningen,  Eva Alvinge tel. 073-622 263 0 
Ordförande i Alva IK, Rasmus Magnusson tel. 073-071 01 96 
 
Kom gärna med förslag till Sockenrådet om aktiviteter man kan göra i  
socknen. Ring eller maila till Ewa Hansson som är sammankallande, på  
tel: 070-945 62 55 eller e-post: hansson.ewa55@gmail.com. 

Hjärtstartare i Alva 
 

Nu finns en hjärtstartare vid Alva församlingshus 
som ligger mittemot kyrkan. 
 
Hjärtstartaren är placerad utomhus på husväggen  
precis intill entrédörren till församlingshuset. 

Alva sockenbok till nya Alva-bor 
 

Alva Hembygdsförening vill välkomna nya Alva-bor med 
ett exemplar av Alva sockenbok. 
 
Boken gavs ut 2009 av en grupp Alva-bor och handlar till 
stor del om Alva i ett historiskt perspektiv men också om 
natur och kultur i socknen. Om ni fått nya grannar under 
2020 och framåt så hör gärna av er till någon av oss, så vi 
inte missar någon. 
 
Boken går också att köpa hos Gunnel Åhlberg, telnr 070-843 89 48. 

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

upp ändringar och även händelser som inte finns med i Alvabladet. 


