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Biblioteket i Alvesta bjuder in till Högläsning 

Vi får en visning, högläsning samt kaffe med liten kaka. 

Onsdagen d.6 mars kl.15.30 

Välkomna! 
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Bowling 
Träningarna fortsätter som vanligt! 

 

Måndagar 
kl.15.45 – 16.45 

 

Tisdagar 

kl. 15.30 – 16.30 

 

Plats: Alvesta bowlinghall 

Pris: 400 kr / termin 

 

Vi har fortfarande platser kvar på tisdagarna. 
Vill du träna bowling och samtidigt vara en del av vårt härliga  
gäng så är du välkommen! 
För dig som inte redan är aktiv och börjar senare under  
terminen, reduceras terminpriset för denna termin. 

 

Kontakta OMS Fritid för att anmäla dig. 
 
För mer information, kontakta: 
OMS/Fritid: Sandra Andersson   073-305 63 25 
sandra.s.andersson@alvesta.se  0472 - 153 13 

mailto:sandra.s.andersson@alvesta.se


Kamratträff VT – 19 
 

Nu är det dags att starta igång kamratträffarna igen! 
En träffpunkt för personer som vill träffa nya vänner och 
redan kända ansikten. Umgås, hitta på roliga saker och fika. 
Vi träffas 7 gånger och varje gång är det något nytt som står 
på dagordningen. 
 

Datum: Torsdagar jämna veckor 
 

Tid: 18-20:30 

 

Plats: Alvesta dagcenter 

 

Pris: 200 kr / termin 

 

 

 

Ni som deltagit tidigare termin behöver inte göra en nyanmälan.  
Nya deltagare kontaktar OMS Fritid. 

_________________________________________________________________ 

 
För mer information, kontakta: 
OMS/Fritid: Sandra Andersson   073-305 63 25 
sandra.s.andersson@alvesta.se  0472 - 153 13 

 

mailto:sandra.s.andersson@alvesta.se


Våffelfest med Svenska kyrkan 
 

 

 

 

Datum:  onsdagen den 20 mars 

Plats:  Församlingshemmet i Alvesta 

Tid:  kl.18.00 

Arr:  Svenska Kyrkan, Alvesta 
 

Anmälan senast torsdagen den 14 mars till: 
Glöm inte meddela allergier. 
Svenska kyrkan står för resekostnaderna så spara kvitto och ge dem till Sandra Andersson så 
får ni pengarna tillbaka. 
OMS/Fritid: Sandra Andersson   073-305 63 25 
sandra.s.andersson@alvesta.se  0472 - 153 13 
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Föreläsning 
Om alkohol och droger 

 

 
 

IOGT-NTO kommer till dagcenter och föreläser 
om alkohol, droger och dess innebörd. 

 
Datum: fredagen den 1 mars kl.13.30 
Plats: Konferensrummet, dagcenter 

 

Välkomna!  
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Musik och Rytmik 
Studiecirkel  

genom 
 

 

 

 

 

Datum: Onsdagar  

Tid: 15.00-15.45 

Plats: Fyrklövern, Alvesta dagcenter 

Pris: 600kr/termin, en termin är 12*45min 
 

För anmälan och frågor: 

OMS/Fritid: Sandra Andersson  073-305 63 25  
sandra.s.andersson@alvesta.se  0472 - 153 13 
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Trubadur 

 
 

Datum: måndag 25 mars 

Tid: 14.00 

Plats: Alvesta dagcenter, matsalen 

 

ABF bjuder på musik. Mikael kommer och spelar och 
sjunger för oss!  

Välkomna! 
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