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Nr: 40   januari - augusti 2022 

Ett glatt vandringsgäng. Häng med 

du med den 29 maj!  

Läs mer i bladet. 



 

FEBRUARI  

APRIL 

Välkommen på Alva IK:s  

ÅRSMÖTE  

tisdagen den 22 februari klockan 19:00 i Alva Församlingshus. 

Efter årsmötesförhandlingarna serveras kaffe med dopp. 

JANUARI  

Gympa och bad med alva ik  

Välkommen att vara med på gymnastik i Hemsehallen 

måndagar 19:00 - 20:00, med start den 10 januari.  

När simhallen är tillgänglig efter renoveringen så är det 

bad kl. 20:00-20:30. Ledare: Desireé Mattsson 

MARS 
Alva Hembygdsförening inbjuder till   

ÅRSMÖTE  

tisdagen den 29 mars klockan 18:30 i Alva Församlingshus.  

Efter årsmötesförhandlingarna serveras kaffe med dopp.  

Alva hembygdsförening ingår tillsammans med Alva IK i Alva sockenråd. 

Både hembygdsföreningen och sockenrådet vill gärna få förslag på vad ni 

Alva-bor vill att vi ska göra tillsammans, så kom till årsmötet och disku-

tera kring fikaborden. 

Efter årsmötet, som brukar ta max en timme får vi dessutom lyssna på ett 

föredrag av Kristina Berglund som berättar om Gotlands landskyrkor. 

Alla är hjärtligt välkomna! 

GAMLA JÄRNVÄGSVALLEN 

Det är åter dags att fixa på järnvägsvallen mellan Alva och Hemse.  

Tisdagen den 26 april kl 17:00 samlas vi vid korsningen järnvägen - ner till 

vattentornet. Medtag fika och arbetsredskap för röjning av buskar.  



 

Fagningsdag  

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

Alva IK bjuder på korv.  

Medtag kaffekorg så fikar vi tillsammans! 

MAJ  

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

Alvavarpan 
 

Lördagen den 21 maj kastas det stenvarpa på Alva IP. 
 

Se annons i dagstidningen för anmälan. 

STÄD-& fixardag  
 

vid hembygdsstugan lördagen den 7 maj kl 10:00.  
 

Medtag fikakorg så fikar vi tillsammans! 

VANDRING  

Vi fortsätter vandringen på Ostkustleden, alla är välkomna att haka på! 
 

Samling vid Hallutebacke i Ljugarn den 29 maj kl. 9:30. Vi  går från 

Sjaustru fiskeläge till Eva o Per Alvinges stuga i Gammelgarn. Där äter vi 

medhavd matsäck och går sedan tillbaka till fiskeläget. Sträckan blir då ca 

9 km. 

 

Midsommarfirande  

vid Hembygdsstugan fredagen den 24 juni klockan 13:00. 

Tag gärna med blommor till stången samt fikakorg. 

Varmt välkomna! 

JUNI  



 

Sockenrådet består av styrelserepresentanter från Hembygdsföreningen 
och Alva IK. Har du frågor som gäller någon av föreningarna kan du  
kontakta: 
Ordförande i Hembygdsföreningen,  Eva Alvinge tel. 073-622 263 0 
Ordförande i Alva IK, Rasmus Magnusson tel. 073-068 35 24  
 
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. 
 

I Alvabladet ligger inbetalningskort för medlemskap till båda 
föreningarna om man önskar bli medlem. 
 

Alva sockenbok finns ännu till försäljning. Kontakta Gunnel 
Åhlberg på telnr 070-843 89 48  om du vill köpa ett ex. 

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. 

AUGUSTI 
SOMMARKUL PÅ HJUL! 

 

Välkomna till en familjedag där vi gör en kortare cykeltur för alla åldrar  

med lite olika aktiviteter och överraskningar längs vägen. 

Samling vid Hembygdsstugan lördagen den 13 augusti klockan 10:00. 

Turen avslutas på Alva IP där det finns korv och dricka till självkostnadspris. 

Här kommer även att finnas ytterligare aktiviteter. 

Vi ser fram emot en trevlig och mysig dag tillsammans! 

JULI  
LOPPIS 

 

Lördagen den 2 juli kl 09.00-14.00 är det loppis på Alva IP. 
 

Vill du hyra bord? 

Kontakta då Pär Larsson tel 48 40 40 eller 

Tommy Blomberg tel 070-885 41 68 eller e-post 

tblomba@gmail.com eller 

Birgitta Larsson tel 073-561 80 02. 


