Nr 1 JANUARI 2013

Nu är det dags igen för

GUTAR frågar GUTAR
När gutar frågar gutar kan frågorna handla om precis vad som helst bara de har koppling till Gotland.
Tävlingen anordnas av IOGT-NTO på Gotland för trettioförsta
gången 2013 och består av tre omgångar. Man tävlar i tremannalag.
Frågorna görs av förra årets segrare, årets frågor är gjorda av
Eva Klint Langland, Ebbe Klint och Lars Schill.
Välkomna till första omgången av Gutar frågar gutar i

Sanda bygdegård
Söndagen 20 januari kl. 14.00
Du behöver inte ha ett färdigt lag, kom till bygdegården, där finns nog
någon som vill tävla tillsammans med dig
Vill du inte tävla så kan du komma och lyssna på tävlingen. Du behöver
inte vara medlem i IOGT för att vara med.

Efter tävlingen dricker vi kaffe och umgås.

VÄLKOMNA!
Arr: IOGT-NTO Gotland och Sanda hembygdsförening
www.sanda-gotland.net
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Julskyltning i Sanda City
Sanda City Julskyltning 2012 blev en riktigt julig tillställning med snö
och någon minusgrad. Skyltfönstret avtäcktes enligt tradition kl 15 och
har enligt initierade aldrig varit så vackert! Samtidigt tändes julgranen,
även detta år skänkt av Putte Westergren och den strålade så fint.
Därefter såldes lotter, glögg, gröt, fika och ett antal hugade bestämde
sig för att pulsa tipspromenaden genom snön. Shettisen Allan med
tomteluva fanns på plats med sin vagn och några barn passade på att
åka. Ibland fick kusken Cia plats och ibland fick hon gå/springa vid
sidan. Vi hade även besök av ett antal andra hästar, vilket var mycket
roligt. Det gör att vi nu måste fundera över vårt koncept - till nästa år
har vi kanske en hästbindarplats enligt värsta Vilda Västernmanér för
de som tar sig till oss per hovar.
Mycket uppskattat blev den jultablå med tema julevangelium, vilket
programmet utökats med. Det blir vi nog tvungna att repetera nästa år!
Vinnare i tipspromenaden BARN blev Ella Stenman, som får ett presentkort på 100 kr hos Klinte Ord & Bok. Vinnare i tipspromenaden
VUXEN blev Anki Wallin som får en liten julgran.
Och överskottet från glöggförsäljningen blev 300 kr, vilket vi sätter in
på Barncancerfonden.
Tack alla som deltagit på ett eller annat sätt!
Sanda City / Karin Farinder

www.sanda-gotland.net
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Ur minnenas arkiv, om Utholmen
Av Henna Carlsson
Fortsättning från nr 12, 2012

Utholmen wid Westergarn
”För ordnande af denna plats till ett för ifrågavarande ångfartyg tjenligt anlöningsställe, har Förvaltningen ansett nödigt att å Utholmen,
något norr om midten af ön, uppföres en mindre Ledfyr, hvilken, afsedd endast att för postångfartyget underlätta angöringen af Utholmen
och ankarsättningen derinnanför, icke behöfde eller borde hållas lysande under hela vintern, utan endast under de nätter, då ångfartyget
förväntades dit ankomma. För landsättning af post och passagerare
och för intagning av stenkol skulle vid Utholmen byggas en Landningsbrygga, 160 fot lång och 3 alnar bred, med räcken på sidorne
samt med 4 fots djupt vatten vid ändan och 5 á 6 fots höjd öfver vattnet, ytterst vid bryggan borde en timrad kista, 7 alnar lång och 3 alnar
bred, fylld med sten, nedläggas så att bryggan vid yttersta ändan
blefve 7 alnar bred, och derjemte 3 alnars fyrkantiga timrade kistor,
fyllda med sten, läggas med 7 alnars mellanrum inåt land, på hvilka
kistor bjelkar och plankor komme att hvila, öfverstrukna med tjära och
rödfärg, 17 750 Rdr rmt”.
Fyrplatsens förändringar - en lysande kulturhistoria
Den första fyren på Utholmen var på taket till fyrvaktarbostaden, som
låg ungefär mitt på holmens östra sida, ganska nära vattnet. Även kolupplag och bagarstuga fanns. 1873 ersattes lanterninen på taket av ett
mot ena långsidan placerat järntorn, cirka 11 m högt med en ciderallampa inom lanterninen. Den gamla lanterninen togs ner. Vidare
byggdes en bagarstuga på källare och ett förrådshus. Samma år byggdes ett vakthus till fyrarna i Västergarns by.
1886 släcktes lamporna i Västergarns by och året efter flyttades vakthuset till Slite. I samband med att en direktionsfyr inrättades på Stora
Karlsö år 1889 släcktes fyren på Västergarns Utholme. I stället uppwww.sanda-gotland.net
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fördes år 1890 en mindre fyrkur av järn med en linsapparat av 6 ordningen och Lyths lampa samt ett förråd. Det gamla järntornet plockades ner och flyttades till Storkläppen samma år (och sedan vidare till
Viskär 1894).
Den nya fyren skulle tillsammans med den nya fyren på Skansudd leda
fartyg till ankarsättning. 1903 flyttades bostadshuset, bagarstugan och
uthuset från ön. Bostadshuset uppfördes senare på Söderarms fyrplats.
1936 installerades Aga belysning, gasbehållare och solventil. 1952
flyttades fyrplatsen till nordvästra udden. I huset fanns två rum för fyrpersonalen och ett rum för passagerare.
Källor: Riksarkivet och Lotsverket.

Bilden till vänster: Ritning till fyrtorn att uppföras på Västergarns Utholme.
Ritades av A.T. Gellerstedt. Ersatte lanterninen på hustaket 1873
Bilden till höger: Ritning till fyr– och bostadshus av C. F. Carlsson.
www.sanda-gotland.net
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Golvet i bygdegårdens stora sal
har blivit tvättat, oljat och polerat .
ETT STORT TACK
till alla som hjälpt till med arbetet.
Ett särskilt tack till Nils-Ove Norragård
som ansvarat för att det blivit gjort

INBJUDAN
I samband med min 90-årsdag
önskar jag alla elever mellan 35 och 75 år som jag varit lärare för
VÄLKOMNA till
Sanda bygdegård lördagen den 23 februari kl. 13.00
för några timmars gemenskap.
”Skolfröken” Alice Larsson
Anmäl er vänligen till mig - Alice tel. 242065
eller till Gertrud tel. 242034
senast fredag den 1 februari.
Vårens SLÖJDKAFEER i
Västergarns Hembygdsgård
Söndagarna 27 jan, 24 feb, 24 mars, kl. 16-18
Alla är välkomna, ung som gammal, med valfritt handarbete, sticksöm
eller kanske träbit och täljkniv!
Vi bjuder på fika.
Kontakt: Karin Persson, 245164, Monika Jonsson, 073-6500964
VÄLKOMNA!
www.sanda-gotland.net
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Sanda Västergarn Röda Kors anordnar

KROPPKAKSFEST
Lördagen den 2 februari kl. 12.00
i Sanda bygdegård
Kostnad: 75 kr/person
Ring gärna och anmäl er till
Eivor, tel. 242078, Anders tel. 242018 eller
Hasse Ha tel. 245044
VARMT VÄLKOMNA ALLA!

Röda Korsets julmarknad
i bygdegården gick av stapeln i snöstorm, vilket säkert gjorde att det
kom färre besökare, men vi i Röda Korset sålde bra med lotter och
även inlämnade alster - behållning till Världens barn blev 4 375 kr.
Tack till alla lottköpare och givare!

Familjegudstjänst i Sanda
Söndagen den 16 december var det familjegudstjänst med lucia i
Sanda kyrka. Ett fantastiskt luciatåg med barnkören och ungdomar
från klubben framförde en mängd kända och några okända sånger under ”stjärngossen”, tillika kantorn Robert Nyströms ledning. Närmare
100 personer var det i kyrkan och jag tror luciatåget bestod av 17 personer. Prästen Lennart Kinnander häll en kort andakt och berättade
varifrån legenden om Lucia kom. Klockaren hade gjort så fint i kyrkan och mycket ljus var tända. Efter gudstjänsten hade kyrkorådet
anordnat kyrkkaffe nere vid orgeln.
/Farmor Inger/
www.sanda-gotland.net
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Till det nya året 2013
Nu har det gamla året runnit ut
Mycket har hänt och vi har tagit många beslut
Allt blev kanske inte så som vi trodde
Ibland stod vi nog bara och glodde
Av årets alla 366 dagar som var
Finns det nu inga kvar
Men låt oss nu mot det nya året se an
Och tillsammans göra det allra bästa vi kan
För att detta år skall bli det bästa vi fått
Och att det ur detta bara ska komma gott
Låt det gamla vara precis som det var
Och ta hand om det nya årets alla dar
För att hinna göra det som vi verkligen vill
Har vi 365 nya dagar att ta till
Låt oss med glädje ringa det nya året in
Och låt varje ny dag vara din och min
Låt alla orättvisor i världen försvinna
Låt istället kärleken allt övervinna
Det nya året 2013 är nu på gång
Så vi hälsar det välkommet med glädje och sång
Med i ögat en liten tår
Vi utropar GOTT NYTT ÅR
Ronny (som är Sandabo sedan december 2011)

Efterlysning
Har någon ett dokumentskåp eller ett kassaskåp som ni inte
använder, som ni kan skänka eller sälja billigt till
hembygdsföreningen/kulturgruppen? Vi behöver något
att lägga handlingar, skrifter, foton mm som är skänkt
till forskning och bevarande.
Kontakta Anki Wallin eller Nils-Ove Norragård
www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
JANUARI 2013
Lör 12

09.30

Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård Sid 9

Sön 13

10.00

Gudstjänst i Sanda prästgårdskapell. Grötfest.

Tis 15

19.00

Motionsdansen startar i Sanda bygdegård. Sid 9

Sön 20

13.00

Gudstjänst i Västergarns hembygdsgård. Kaffe.

Sön 20

14.00

Gutar frågar gutar i Sanda bygdegård. Sid 1

Tis 22

18.30

Styrelsemöte i Västergarns hembygdsgård

Sön 27

16-18

Slöjdkafé i Västergarns hembygdsgård Sid 5

Mån 28 19.00

Styrelsemöte i Sanda bygdegård

FEBRUARI 2013
Lör 2

12.00

Röda Korsets Kroppkaksfest i Sanda bygdegård Sid 6

Sön 3

19.00

Mässa i Sanda prästgårdskapell.

Sön 10

19.00

Årsmöte Sanda hembygdsförening i Sanda bygdegård

Sanda hembygdsförening håller sitt

ÅRSMÖTE
Sanda bygdegård, söndagen 10 februari kl. 19.00
Årsmötesförhandlingar
Föredrag
Årets Sandabo får sin utmärkelse
Kaffe och semla
VÄLKOMNA!
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Melodikryssfrukost
Sanda bygdegård
Lördagen den 12 januari kl. 09.30
Du slipper laga frukost hemma, det fixar Anki, Hasse och Kjell.
Du får en frukost som är nästan lika fin som på ett hotell.
Efter den goda frukosten löser vi melodikrysset tillsammans.
Pennor och kryss finns på plats
VÄLKOMNA!
Sanda hembygdsförening

Motionsdansen
Startar igen
tisdagen den 15 januari kl. 19.00
i Sanda bygdegård.
Välkomna alla gamla och nya
dansare!
Nya dansare behövs, har du
dansat gammeldans tidigare men
känner dig lite osäker på stegen,
kom ändå, vi går igenom alla
grundsteg,
så att alla kan hänga med.
Sanda dansförening
Nyframtagen dekal finns till försäljning hos Ola i gamla affären.
Pris: 50 kr

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Gotlands bästa anekdoter 1944
På Kupan i Hemse hittade jag en dag i en låda en plastficka med gulnade tidningsurklipp. Då jag såg att urklippen var från 40-talet köpte
jag dem. Bland urklippen fanns en mängd små urklipp med anekdoter.
1944 utlyste Gotlänningen i samarbete med Gotlands hembygdsförbund en tävling om de bästa Gotlandshistorierna. Tävlingen omfattades med stort intresse, 175 personer skickade in sammanlagt 371
historier. I prisnämnden satt konstnären David Ahlqvist samt redaktörerna Gust. Svedman och Bertil Kahlström. Historierna skulle vara
lokaliserade till Gotland och helst ställa typiskt gotländska lynnesdrag
i humorns belysning.
Första pris gick till hr Birger Larsson i Eksta och andra pris fick hr
Henning Jakobsson i Vallstena men tredje pris tillföll en Sandabo,
nämligen fröken Margit Åström.
Margit gifte sig 1 juli 1944 med John Olofsson och blev bosatt i
Hablingbo. Deras dotter Anna-Stina gifte sig med Anders Olsson från
Bjästavs i Sanda och flyttade därmed tillbaka till mammans uppväxtsocken.
Som pris fick Margit en etsning av David Ahlqvist, värderad till 50 à
55 kr.
Det här är Margits historia:
Bei kossvägen ei oä haimsoken bodä för längsen gubben Jonas. Han
hade en sork som hait Pelle. En gang hade sorken gärt odygd, och
gubben skudd gi han ströik. Sorken han sätt av ti rännä, u äut på
vägen bar de av, sorken före u gubben ättar. När di så laupt en goar
bit, kom di till a bro, där sto ett par kalar u pratede. Di sägd sum så:
-Va i fridens namn laupar I ettar da?
- Sorken skudd ha ströik, sägd gubben Jonas.
- Äss, lugn di nå da, sätt di här så far vörr prate ett tag, tyckt di.
Gubben sum gynt blei tråttar sätt si pa deikeskanten, u sårken sätt si
han mä, en bit ifran. När gubbar så hade prat a stund, staig sorken upp
u sägd:
- Naj far, vi far väl upp u ränne igänn vi!
/GM/
www.sanda-gotland.net
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UNEA
Hemtjänster AB
Önskar Er alla ett GOTT NYTT ÅR!
UNEA arbetar i små personalgrupper som ger en god
kontinuitet, en kontaktperson som utför dina insatser
och som vet hur du vill ha det i ditt hem!
UNEA bjuder till fest två gånger per år, i december har
vi julfest och vid midsommartid så samlas vi för gemensamt kaffekalas. Trevligt att få samlas och umgås med
varandra.
UNEA är ett kundval inom kommunal hemtjänst, det
kostar inte mer att välja oss! För att välja UNEA tar
man kontakt med sin handläggare.
Vi finns i: Klintehamn Sanda Västergarn Tofta Eskelhem
Mästerby Hejde Fröjel Hemse
Vi utför även städ (RUT skatteavdrag) betala halva
priset direkt resterande fakturerar vi skatteverket.

Välkomna
Har du frågor, ring Ulrika M Nysell 0498-24 03 58

www.sanda-gotland.net
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Mellandagsvandring i Västergarn,
verkar av tradition bjuda på överraskningar. Lördagen den 29 dec regnade det ihållande på morgonen, men fick ändå 10 personer att sluta
upp för några timmars mobilt samtal i en härlig stämning. Vi tog
Stickelskvia mot Paviken och gick upp mot domarring och gravrösen,
därefter ner mot bron över Idån som givetvis forsade kraftfullt. Vi
följde spångarna och tog sedan vägen över gårdarna vid Sigvards, Pavikens norra ände och trots högt vatten i myrområdet kunde vi sen
följa åkervägen till bron över ån och längs Myrvägen återvända till
startpunkten. En vandring på 2 timmar med en kortare matpaus.
Karin Persson, VHBF
PS. Till sommaren kommer Folkhögskolan i Hemse, under ledning av
arkeologerna Dan Carlsson och Olle Hoffman ha en arkeologikurs
med utländska studenter i det tidigare utgrävningsområdet i Paviken.
Arbetet skall enligt planerna pågå under 5 veckor, juli-augusti.

bBAlla typer av byggoch plåtslageriarbeten
Takrenoveringar - Takomläggning
Gratis offert och rådgivning
Norra kustvägen 69, 623 77 Klintehamn
070-214 51 19
www.sanda-gotland.net
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Västergarns Hembygdsförening
www.hembygd.se/vastergarn

Medlem i Föreningen är alla boende i Västergarn med omnejd, som vill verka för
föreningens syfte och ändamål”(Ur stadgarna)
Hembygdsföreningens verksamhet skall främja socknens kulturella och sociala liv
genom olika säsongsaktiviteter; kultur då och nu, vård av Hembygdsgårdens lokaler
och Valbyte samt främja friluftsliv.
Ambitionen är ett levande Västergarn med omnejd
Hembygdsföreningen ordnar varje år några populära träffar. Här ett axplock:
Valborg, Gökotta, Visaftnar, Konstutställning, Sockendag, Lammfest och Stickkafé.
Se Sandpappret eller Hembygdsföreningens hemsida för aktuell information.
Föreningen har haft sitt årsmöte. I styrelsen 2012 ingår, ordf: Karin Persson, vice
ordf: Per Widing, sekr: Carina Widing, kassör: Barbro Vigström. övriga: Majgun
Bäckman, Gustaf Leijonhufvud, Kjell-Åke Vigström. Suppleanter; Thomas Karlström, , Ann-Louise Karlsson, Monika Jonsson, Anders Eklund och Fredrik Lundgren

Kommande aktiviteter
Styrelsemöte i hembygdsgården
Slöjdcaféer i hembygdsgården

22 jan. kl. 18.30
27 jan, 24 feb, 24 mars, kl. 16.00

Vid ev. sena ändringar kring alla våra aktiviteter som inte hinner gå ut i Sandpappret hänvisar vi intresserade till den inglasade skylten utanför hembygdsgården där senaste aktuell information finns tillgänglig.

För sommaruthyrning av lägenheten i hembygdsgården kontakta: vastergarn.hembygdsforening@hotmail.com
För uthyrning annan tid samt uthyrning av samlingslokalen, kontakta Maj
Nilsson majgoran@telia.com tel 0498/245101,
alt Karin Persson tel 0498/24 51 64
Stöd Hembygdsföreningen genom att köpa andelar, Plusgiro 876441-7
www.sanda-gotland.net
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Har du problem med för mycket vatten (översvämning)? Vi har utrustning,
som kan vara till hjälp om dräneringen inte håller måttet.
Minigrävare Hanix H-15b+, 750kr /dygn 3t ingår.
Minidumper Kubota kc 120, 750kr /dygn fria timmar.
Avloppsrensare 40m rensslang med roterande munstycke, 350kr /dygn.
Dränkbar pump 1 fas 10A, 45kr /dygn.

Vi utför även snöröjning i västergarnsområdet.
Rutavdraget gäller

Bokning:
Robert Gadd.
0707-509914.
Linus Fröström.
0707-506550.

www.raukmaskin.se
www.sanda-gotland.net
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www.sanda-gotland.net
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Från redaktören!

Om förebilder och tanter.
Tänk att fylla 90 år och bjuda alla sina elever på kalas, när man varit
lärare i hela sitt yrkesverksamma liv. Jag hoppas Alice får många
glada gäster, det bör kunna bli ganska fullt i bygdegården.
Jag har flera ”tuffa tanter” i min närhet som har blivit mina förebilder.
Först min mamma, som fyller 91 i mars, helt beroende av sin rollator
men som lagar mat, bakar allt matbröd och kaffebröd, stickar, virkar
och broderar, är nästan alltid glad och positiv. Jag har mycket fler moderniteter i mitt hem än vad hon har, men hon klarar sig ändå och
tycker inte att hon behöver diskmaskin och mikrovågsugn.
Så är det kvinnorna i syföreningen som jag umgås regelbundet med,
sedan jag blev pensionär. De är inga ungdomar, flera har fyllt 85 men
det märks inte, de är ungdomliga till sinnet. De kan så mycket, har
upplevt så mycket, har så mycket att berätta och lära ut.
De senaste åren har det kommit flera böcker om tanter, roliga och
läsvärda, t.ex.
Supertanten av Elin Ek (känd som ”Grynet”), 2011
De sista tanterna av Fatima Brenner, 2011

Gunvor

GOTT NYTT ÅR tanter och alla andra!

ANNONSERING
KOPIERING

1 kr per sida
Ring Arne Åkerman tfn 242148

MEDLEMSAVGIFT
Familj: 100 kr - Enskild: 50 kr

Hel sida A5: 300 kr
Halv sida: 150 kr
1/4 sida:
75 kr
Föreningsaktiviteter: Gratis
Betala via pg 28 65 38 - 4
Sanda Hembygdsförening

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 5

MANUS IN SENAST 25/1
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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