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Sandpappret 
  

Gutar frågar gutar 
 

Nu startar IOGT-NTO:s årliga frågetävling igen. 

Under veckan 15 – 22 januari 2012 tävlas det på flera platser på ön. 

De bästa lagen tävlar sedan vidare i februari och i mars blir det stor final. 

 

Kom och tävla i 

Sanda bygdegård 

Söndag 15 januari kl. 13.30 

 
Man tävlar i tremannalag. Du behöver inte ha ett färdigt lag, kom till byg-

degården, 

säkert finns någon där som vill tävla tillsammans med dig. 

Vill du inte tävla är du välkommen att lyssna. 

 

Sanda Hembygdsförening är medarrangör och ser bl.a. till att vi får kaffe 

efter tävlingen. 

 

VÄLKOMNA! 
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Nya och gamla dansare är välkomna  

 

tisdagar 19-21 Sanda bygdegård . 

Vi dansar gammeldans.  

Om du är ny eller inte dansat på länge så kommer  

första timmen att vara mer repetition och grundsteg. 

 

Ledare Detlef Gräser  

 

Sanda dansförening   

Information från Sanda IF 

 

Pingis startar den 16/1 kl 19:00 

Gympan börjar  tisdag den 17/1 kl 19:30 

Zumban startar den onsdag den 18/1 kl 18,30  

Årets Sandabo ska utses. Har Du förslag på vem som ska få titeln i 

år? 

Förra året blev det Thomas Pettersson vid Stenhuse för att 

han  som det stod i motiveringen gjort "Sanda känt i både 

slott och koja." 

Eposta in ditt tips till Ove Norragård, norragard@telia.com 

mailto:norragard@telia.com
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Ett stort tack till alla som gjorde nyårsfirandet helt fantastiskt. 

Särskilt stor tack till Marieta Liepa Olsson och Ursula Medin som 

såg till att festen blev av, lagade mat och dukade så fint. 

Sista sucken som Årets Socken blev en glad tillställning med 89 mat-

gäster i åldern 1 - 89. Dans och fyrverkerier. Det 

finnas fyrverkeri jag sett tyckte en av gästerna. 

Nu väntar ett vanligt hembygdsår......men med 

en ny ordförande. 

Bondelunch 

1 februari kl 11:30—13:00 i Sanda bygdegård 

Hjärtligt välkomna 

Årsmöte 

VEST-bygdens LRF-avdelning bjuder till årsmöte med sedvanlig 

smörgåstårta. 

Tid: 12 feb kl 19:00 

Plats: Eskelhems bygdegård 

Årsmöte 

Sanda hembygdsförening håller årsmöte den 26 februari. Mer info 

kommer i nästa sandpapper. 



 4 

 

Vad händer i Sanda och Västergarn? 

Januari 2012 

15 13:30 Gutar frågar gutar, Sanda bygdegård (sid 1) 

16 19 Pingis (varje måndag), Sanda gymnastiksal (sid 2) 

17 19:30 Gympa (varje tisdag), Sanda gymnastiksal (sid 2) 

18 18:30 Zumba (varje onsdag), Sanda gymnastiksal (sid 2) 

21 09:30 Melodikrysset, Sanda bygdegård (sid 6) 

29 10 Söndagsgudstjänst i Sanda prästgårdskapell. Kaffe 

Februari 2012 
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6 19 Sanda Hembygdsförenings styrelsemöte, Sanda bygdegård 

15 11:30 Bondelunch, Sanda bygdegård (sid 3) 

12 19 Årsmöte LRF, Eskelhems bygdegård (sid 3) 

19 13 Söndagsgudstjänst i Sanda prästgårdskapell, Kaffe 

26  Årsmöte i Sanda hembygdsförening 

Sanda & Västergarn i samarbetar med                                          Mellersta & Visby 

Snart kör vi igång... 

Vi har nu fått in alla offerter vi har väntat på, kartorna är reviderade och 

medlemsantalet är uppe i de 300 vi siktade på när vi började. Det som fat-

tas nu är ett formellt beslut av en föreningsstämma, sen kan vi börja grä-

va. Stämman är planerad till den 4:e februari. Plats är i skrivande stund 

inte klart, men kommer att publiceras på föreningens hemsida samt mailas 

ut till alla medlemmar som har angett sin mailadress vid medlemsansökan. 

Vill du ha mer information är du välkommen till föreningens öppet hus på 

Hotel Stelor i Västergarn under januari (16:e, 23:e och 30:e) kl 18-20.  

Hemsida: svfiber.wordpress.com 
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Snöröjning koarvekvior 
Snökäppar sattes upp i kviorna (vägen mellan Tipps och Öbergs Mafrids) i mitten på 

november, kort därefter var de flesta knäckta och omkullkörda vi har satt upp dem vid 

ett flertal tillfällen men många är återigen i kullkörda, är det någon som inte vill ha 

vägen snöröjd eller är det ungdomligt oförstånd. Det är djupa diken längs med vägen 

därför är det viktigt att käpparna verkligen finns. 

 

Jonas 
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KOPIERING 

  1 kr per sida 
Ring Arne Åkerman  Tfn: 24 21 48 

 

ANNONSERING 

Hel sida    = 200 kr A5 

Halv sida  = 100 kr 

1/4 sida = 50 kr 

Föreningsaktiviteter = Gratis 

MEDLEMSAVGIFT 

Familj 100:-  Enskild 50:- 

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet v 6 

MANUS IN SENAST 4 februari 

Lämnas till Hembygdsföreningens styrelse eller Olof Nysten 

Tfn:  070-9955989,  E-post:  bjestavs@hotmail.com 

Betala via PG 28 65 38—4 

Sanda Hembygdsförening 

Med reservation för ev. felstavningar och  annat /ON 

Så var årets sooken-året slut och stafettpinnen har räckts över till 

Stånga som årets socken 2012. Stort grattis till dom. Man kan inte spon-

tant säga annat än att det är välförtjänt.  

Ser man tillbaka på året som varit kan man inte annat än vara stolt 

över alla aktiviteter som varit med primörpremiären i centrum där vi 

verkligen tog chansen att visa hur mycket det finns att se i vår hem-

bygd.  

Nu är det bara att se till att ta med den goda energin in i det nya året 

och försöka få minst lika mycket att hända i år. En stor aktivitet som 

kommer att hända i år och som kommer att omfatta de flesta Sanda-bor 

är ju att vi kommer att få fiber. Förvisso är inget formellt beslut taget 

om grävstart men då undertecknad har vissa känningar i fiberförening-

en kan jag säga att det ser mycket ljust ut att grävstarten bara ligger 

några månader bort. Löpande information om detta kan du som alltid 

läsa på årets viktigaste hemsida svfiber.wordpress.com. 

Olof   
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