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:: Alva  sommarBREV:: 

 alva kultur  galleri alva   december 

 
 

 

 

 

4 december    Julmarknad  
10–15                 Handla smått och gott och njut av atmosfären 

Alva 

kultur                 Arr: Alva kultur & Umeå personalklubb 

 

9 december      Ljusstöparstafett 
11 - 14          Välkommen att stöpa ljus 

Alva                         Anmäl dig till en halvtimmes ljusstöpning 

Kultur                      I slutet av dagen kan du hämta två par hemstöpta ljus 

 

 

 utkommit i serien.  

Kultur 

         

 

 

 

Låna hem böcker över helgerna 

25 november – 7 januari 

Tack för alla fina möten under 2019 

Så ses vi åter 2020 
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Jennys jul av Jenny Warsén 

I den här boken serverar matbloggaren Jenny Warsén sina bästa 

julrecept för vinterns helgdagar. Här hittar du recept till adventsfikat, 

Lucia och glöggminglet, samt förstås alla ingredienser till julbordet. 

Förutom de ca 80 recepten tipsar författaren dessutom på roliga 

stunder med barnen - bygg ett chokladhus eller baka lussesemlor!  

Löparna av Olga Tokarczuk 

Löparna är en roman om att befinna sig i ständig rörelse. Men 

också om att till varje pris bjuda motstånd - att bromsa och bevara. 

Episoder och fragment avlöser varandra i en lekfull och originell 

romantext som rör sig fritt genom tid och rum. Det handlar om 

resande och migration, liv och död, och den mänskliga kroppens 

förfall och bevarande. Författaren har tilldelats Nobelpriset i 

litteratur 2018. 

 

.  

 

Offer 2117 av Jussi Adler-Olsen 

I Offer 2117 är avdelning Q är tillbaka. I över 10 år har Assad arbetat 

tillsammans med Carl Mørck och Rose på Köpenhamnspolisens cold 

case-avdelning. Men vet de egentligen vem han är? Var kommer han 

ifrån? Vilka hemligheter bär han på? I den här boken får vi svaren. Det 

här är Assads historia. 

Den obeboeliga planeten av David Wallace-Wells 

"Jag lovar er, det är mycket värre än ni tror". Så inledde David 

Wallace-Wells sin artikel "Den obeboeliga planeten", en artikel som 

snabbt blev den mest lästa i New York Magazines historia. I boken, 

som vidareutvecklar tankegångarna från artikeln försöker författaren 

ge sin bild av klimatförändringarnas förödande konsekvenser. 

 

Allt jag inte kan säga av Emelie Pine 

”Jag är rädd för att vara kvinnan som stör. Och för att inte störa 

tillräckligt. Jag är rädd. Men jag gör det ändå." 

I sex essäer skriver irländska Emelie Pine med stor 

uppriktighet om de händelser som har format hennes liv. 
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