Alva-bladet
Nr: 34 september– december 2018
Fokkern är tillbaka i Alva! Dock i mindre format.
Modellen av planet kommer placeras där det landade.
Läs mer om händelsen i bladet.
Välkommen på invigning
lördagen den 29 september kl 14:00

I september 1944 flydde trettiotusen balter över havet till Sverige. Det var
den första stora flyktingvågen till vårt land i modern tid. Tiotusen av dem
kom till Gotland. Många omkom i höststormarna.
Eduard Lepp kom fram och lyckades, tillsammans med ett annat plan,
landa på en åker i Alva den 1 oktober 1944. Eduard kunde nu börja ett
nytt liv med sin fru Salme och de tre sönerna Olavi, Eero och Mati.
De tre sönerna har tillsammans nu byggt en modell av den dubbeldäckade Fokkern som deras far landade med på åkern i Alva. Modellen
kommer att monteras och placeras på en markbit upplåten av Rickard
Ahlsten, nuvarande ägare till gården där planet landade. Planet kommer
att vara en påminnelse om det som hände för drygt sjuttio år sedan, när
Estland blev ett stängt land fram till 1991 då landet åter blev självständigt.
Det har alltid funnits vänskapliga band mellan Estland och Gotland, då
många estlandssvenskar kommit över havet för att arbeta på gotländska
gårdar och
handel har under århundraden av bland annat slipsten från Burgsvik varit
viktigt. Nu bor det många ester och ättlingar till estlandssvenskar på Gotland och det finns ett Estniskt konsulat på ön.
Invigning av monumentet kommer att ske
lördagen den 29 september kl 14:00.

Bröderna Lepp med en mindre modell av planet.

För den intresserade finns boken
Örnen har landat på en åker- piloten som
flög mot friheten av Lars Westman och
som skildrar familjens öde.

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

Höstvandring på Hembygdsleden mellan Fröjel och Klinte kyrkor
söndagen den 14 oktober.
Kom med på en skön vandring i naturen och längs havet på Hembygdsleden som invigdes för ett år sedan. Leden är cirka 8 km lång.
Vi ses klockan 10 vid Fröjel kyrka, där vi startar vår gemensamma
vandring. Längs vägen bjuds vi på grillad korv.
Sockenrådet

Gympa och bada med Alva IK!
Gymnastik i Hemse hallen på måndagkvällar
kl 19.00-20.00, därefter bad i badhuset.
Gympan börjar den 10/9 och slutar den 17/12
Kostnad: 700kr.
Ledare: Desirée Mathsson
Planera redan nu in vårens gympa som börjar den 14/1 och slutar den 15/4.

Familjebowling
i Stånga fredagen den 9 november
kl 18.
Alla är välkomna!
Kom gärna med förslag till Sockenrådet om aktiviteter man kan göra i
socknen. Ring eller maila till Ewa Hansson som är sammankallande, på
tel: 48 04 52, e-post: ewa.hansson@spray.se
Sockenrådet består av:
Ewa Hansson, Ulf Östre, Anja Blomberg, Allan Siggelin, Björn Krafft,
Annelie Adolfsson, Eva Alvinge, Monica Larsson och Hugo Stumle.

Alva socken finns på Facebook! Gilla sidan så du kan se när
det kommer upp händelser som inte finns med i Alvabladet.

