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Hembygdens Vänner i Alberga r.f. (HVA) Föreningshuset Thorstorp, Gamla landsvägen 12, 02650 Esbo 

	
	

Glad höst till er alla 
Verksamheten har kommit igång och 
Thorstorp är i flitig användning. EBUFs 
teatergrupper kommer att träffas varje 
vecka from den 28 och 29.8. Onsdag är 
för åk 3 – 6 och torsdag för åk 7 – 9 .  
För närmare information och anmälan gå 
in på www.ebuf.org och där till läger och 
klubbar. Jammarkören med Johanna 
Almark-Mannila övar varannan söndag så 
det blir också sång och musik i huset 
 

Familjecafé saknar för tillfället dragare. 
Kontakta mig eller Anu Söderström på 
Folkhälsan i Alberga om någon är 
intresserad. Den 15.9 deltar föreningen i 
Glims höstmarknad kl.12 – 13:30. 
Traditionellt brukar vi steka våfflor. 
 

Bland programmen ber jag er särskilt 
notera föreningens höstmöte tisdagen 
den 12.11. kl. 19 på Thorstorp. På 
höstmötet ser vi framåt och väljer 
styrelse för nästa år. Kom modigt med 
och berätta vad du skulle vilja att vi gör.  
I styrelsen är det några medlemmar som 
meddelat att de inte mera står till 
förfogande, därför vädjar jag om hjälp av 
er att hitta nya styrelsemedlemmar. Var 
inte blyga att ta kontakt, det är fritt fram 
att anmäla sej själv. 
 

Hälsar Sussy 

Kräftskiva BYOB 
fredagen den 27.9 kl 19 

• Handfull inhemska kräftor 
• Dill, rostbröd och snapsvisor 
• Grönsakssoppa med bacon 
• Kaffe med dopp 

För kräftorna och maten debiteras 30 €. 
För alkholhaltiga drycker ber vi er ta med 
eget/göra lag med närmaste törstiga 
vänner ->BYOB (bring your own booze).  
 

Anmälningar och förfrågningar: 
henrikback@hotmail.com, telefon 040-
546 2193. Betala in 30 € senast den 22.9. 
Nordea: FI77 2290 2000 2002 39 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Kalender hösten 2019 
15.9. Glims höstmarknad kl 12 – 13:30, 
HVA steker våfflor 
27.9. Kräftskiva på torpet kl 19 
28.10. EBUF Frågesport, Stenhalla 
12.11. HVA Höstmöte kl 19, servering 
15.11. NSU Frågesportsfinal, Tenala 
2.12. Julpyssel med Karaffen kl 17:30 
 

HVA Cottletts sähly onsdagar 
kl. 19.30-20:30,  Boställ.	


