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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 trettioandra
gången 2014 och består av tre omgångar. Man tävlar i tremannalag.
Frågorna görs av förra årets segrare, årets frågor är gjorda av
Karl-Johan Lindgren, Jan Norberg och Sven Norberg
från Gammelgarn
Välkomna till första omgången av Gutar frågar gutar i

Sanda bygdegård
Söndagen 19 januari kl. 14.00
Du behöver inte ha ett färdigt lag, kom till bygdegården, vi ordnar ihop
ett lag där.
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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Av grannen Ylva har jag fått följande tidningsurklipp:

Märkliga händelser på Gotland genom tiderna.
I Gotlands Allehanda 1874 ha vi funnit en kortfattad kronologisk förteckning över märkliga händelser på Gotland under årens lopp. Den
kan ha sitt intresse även nu.
1086 Pest på Gotland
1281 Fångades ”domedagsfisken”.
1296 Sträng vinter, man kunde gå till fastlandet.
1300 Stark torka, nästan all boskap dog ut.
1302 Våldsam orkan.
1306 Bister vinter, man for över isen till Lifland och Öland. Sälar
gingo långt upp i land och fångades ända vid Eskelhems kyrka.
1314 Den 13 maj härjades Visby av åskeld.
1336 Pastor Jörgen i Endre dödades av en örn och fick ett minneskors.
1350 Härjade digerdöden, pesten, på nytt och 8 000 människor dogo
på Gotland.
1375 Orkan och jordbävning.
1399 Fångades delfiner utanför Visby.
1522 Svår storm. Lärbro kyrktorn blåste ner.
1540 Svår jordbävning. Hejnums kyrka hopbands med stora träd, vilkas rotändar ännu (1874) sitta utanpå muren.
1549 Åter svår pest.
1564 Svår vinter, värre än på 100 år.
1596 Åska skärtorsdagen och ljungeldar.
1597 All höstsäd blev uppäten av maskar.

www.sanda-gotland.net

2

1610 Den 7-8 mars steg havet så att vattnet gick upp på gatorna i staden.
1709 Fick man så mycket snö att det gick upp över hustaken och på
landet kunde folket knappt komma fram till uthusen.
1711 Pest igen. 459 personer begravdes vid S:t Göran och i Sproge
dog hela befolkningen ut.
1770 I mars hade man svårt yrväder och i augusti stark åska och ihärdigt regn. I september började gräset växa på nytt.
1771 Svår vinter som var så sträng att inga förbindelser kunde hållas
med fastlandet. Adolf Fredriks död i januari blev ej bekant på
Gotland förrän i maj.
1788 Sträng vinter, postjakten frös inne vid Öland, sälen gick upp på
land och i Lickershamn hade en säl kommit ned genom skorstenen i en insnöad stuga till en gumma.
1809 Åter sträng vinter, man fick fastlandspost under jan-maj en
gång. På återfärden omkommo de flesta postförarna.
1820-21

Ovanligt rik årsväxt och ymnigt med strömming.

1822 Tidig vår, päron och körsbär blommade i mars, i april hade man
24 gr. varmt och i juni 36 gr.
Saxat av Leif Funck
Ang. domedagsfisken:
...en fisk hvars rester förvaras i Visby domkyrka o. af folktraditionen ansetts kunna
bebåda domedagens ankomst.
Linné såg den i Visby domkyrka där den förvarades, och konstaterade torrt den
som varande de tämligen bedrövliga resterna av ett stort exemplar av torsk.

Tack Ylva för det intressanta klippet, som synes så har vädret varit
omväxlande genom tiderna
Jag vill ha fler bidrag från er läsare, det blir en roligare tidning då.
Gunvor
www.sanda-gotland.net
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Lördagen den 25 januari
mellan kl. 11.30 och cirka 14.00
serverar Sanda-Västergarn Röda Kors

KROPPKAKOR
i Sanda bygdegård
Hemgjorda av styrelsen och andra vänliga ”kokerskor”.
Kroppkakor med tillbehören vit sås, lingonsylt, mjölk, vatten, öl eller
läsk tillsammans med kaffe och liten kaka kostar
minst 80 kr/vuxen
Ingen anmälan behövs - vi tror vi har så det räcker till alla.
Ju fler vi blir ju större blir slanten till VÄRLDENS BARN:

VARMT VÄLKOMNA!
Lägg på minnet

torsdagen den 27 februari
Då är det kretsstämma i Sanda bygdegård
för Sanda-Västergarn Röda Kors.
Utförligare information ang. den kommer i februarinumret
av Sandpappret.
Vi lyckades vid julmarknaden få in 7 010 kronor på vårt lotteri och
försäljningen. De pengarna har vi sänt iväg till Filippinerna och
Syriens folk, där de så väl behövs.
Tack alla som köpte lotter och som bidrog till den stora slanten!
Styrelsen i Sanda - Västergarn Röda Kors

www.sanda-gotland.net
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Lucia i Sanda kyrka
Söndagen den 15 december var det Lucia i Sanda kyrka. Klockaren
hade gjort det så fint med marschaller utanför kyrkan och prästen AnnChristin inledde och sedan kom det ett jättefint luciatåg skridande.
Emma Andersson var lucia och massor av tärnor och stjärngossar från
Kyrkis, Klubben och Kören följde henne. De sjöng så vackert alla
kända julsånger och deklamerade små strofer. Allt under ledning av
Robert och Carina från kyrkan. Efteråt var vi i bygdegården och fick
fika med bullar och pepparkakor. Barn och vuxna tillsammans cirka
140 personer!!! Alla dansade inte runt granen till Roberts dragspel,
men det var många. Både i kyrkan och i bygdegården var så jättefint
ordnat. Tack alla som gjorde eftermiddagen fantastiskt rolig för en
”gammal” farmor och farfar.
Farmor Inger

Nu i vintermörkret vill vi i Västergarns hembygdsförening
bjuda in alla, såväl barn, unga, gamla, nyinflyttade m.fl. i bygden på

Afternoon tea
i Västergarns hembygdsgård
Söndagen den 26 januari, drop in mellan kl. 14-16
Ett tillfälle att träffas och umgås.
Se bildspel med både historiska och nya bilder,
och givetvis njuta av smarriga bakverk
alltifrån knäckebröd till bakelser!
Kaffe/te och buffé med flera olika bakverk till självkostnadspris.

Varmt välkomna!
Västergarns hembygdsförening
www.sanda-gotland.net
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Ann brinner för trädgård, foto och hantverk.
Vill du lära dig måla en tavla i akryl? Vill du lära dig göra smycken
eller bygga en fontän? Behöver du mer kunskaper i data och Photoshop?
Allt detta kan du få lära dig hos det ganska nystartade företaget Formgården i Sanda. Egentligen är det inte ett nytt företag utan ett gammalt
företag som uppstått i delvis ny form och med nytt namn. Förut hette
företaget Sanda Trädgård & Hantverk. Det startades 1996 av Ann Cederlund Bogström och hennes man Benny, och man satsade på visningsträdgård, dammar och trädgårdsutsmyckning. Som granne såg jag
ofta turistbussar parkerade utanför på
sommaren. 2006 las företaget ner och
Ann skaffade sig ett jobb på Vuxenskolan. Intresset för hantverk fanns ju kvar
hos Ann och i maj 2013 öppnade hon sitt
nya företag Formgården på samma plats
men lite annorlunda. Den stora visningsträdgården har blivit mindre och de gör
inga dammar, har man bekymmer med
sin damm kan man dock fortfarande få
råd och hjälp av Benny.
Jag tittade in hos Ann för att höra henne
berätta om och se allt hon håller på med
och det är mycket, jag förstår att hon har
roligt på jobbet, hon gör och säljer det hon tycker om att syssla med.
Den mindre roliga biten är kanske att nå ut till kunder och få ekonomi
på det hon gör. Därför söker hon återförsäljare, gärna på fastlandet,
som kan hjälpa till att sälja hennes varor, som till stor del är tillverkade
av henne själv. Det gäller också att hitta verksamheter under vinterhalvåret då inte så många turister hittar hit.
Därför har Ann startat sina kurser, delvis efter ett amerikanskt koncept,
Social Artworking, som går ut på att träffas och måla, fika och ha trevligt. Har ni en grupp på 3-6 personer så kan ni antingen ha kurs hos
www.sanda-gotland.net
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Ann, då bakar hon och ordnar fikat, eller också kan du ha kursen
hemma, då kommer Ann hem med allt material, du bjuder på fika och
Ann lär ut.
Förutom kurserna tillverkar Ann massor av saker i olika tekniker. Betong var ju det hon började med och det fortsätter hon med nu också.
Hon gjuter och bränner och målar, ugn har
hon hemma. Nu gjuter hon också i keramik, med flytande lera som formgjuts,
bränns och målas. Alla saker hon gör blir
unika, ingen igelkott eller hund blir lik
någon annan.
Hon har också börjat göra bruksföremål i
keramik, där håller hon nu på att testa bl.a.
glasyrer och gjutning.
Fotointresset är stort hos Ann, hon fotograferar året runt i sin trädgård,
redigerar sina bilder i Photoshop och säljer dem med eller utan ram.
Hon gillar att måla i akryl, bl.a. målar hon av sina fototavlor och ger på
så sätt dem en annan form. Lite vatten skall det vara med på dem, ofta i
form av en vattendroppe.
Du kan få fotohjälp av Ann, har du ett gammalt foto kan hon retuschera och kolorera det. Behöver du hobbyprylar så finns det en hel del
att köpa hos Ann, pärlor, band, färger m.m. Att starta en stor hobbybutik vore en dröm tycker hon, men inser att hon måste börja i liten skala.
Mycket har hon att göra, hjälp har hon av maken Benny, som snart går
i pension och kan då lägga mer tid i företaget och kanske på sin perennodling, där man redan nu kan köpa växter till sin trädgård där
hemma. Butiken hålls öppen maj till augusti, övrig tid får man höra av
sig. /Gunvor/
Läs mer på:
www.formgarden.se

www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
JANUARI 2014
Sön 12 12.00

Högmässa i Sanda kyrka. Grötfest i prästgården.
Avtackning av gamla kyrkorådet och välkomnande
av nya församlingsrådet.

Tis 14 18.30

Styrelsemöte Västergarns hembygdsförening

Sön 19 10.00

Söndagsgudstjänst i Västergarns hembygdsgård.
Kaffe.

Sön 19 14.00

Gutar frågar gutar, etapp 1 i Sanda bygdegård. S 1

Lör 25 11.30

Kroppkaksfest i Sanda bygdegård. Se sid. 4

Lör 25 14.00

Buldardag i gamla affären i Sanda. Se sid 9

Sön 26 13.00

Söndagsgudstjänst i Mästerby församlingshem.

Sön 26 14-16

Afternoon tea i Västergarns hembygdsgård. Sid 5

Tors 30 18.00

Café Existens i Sanda prästgård. Krister Weber.
Våra kvinnliga och manliga sidor - ett bejakande
eller förnekande?
FEBRUARI 2014

Sön 2 13.00

Mässa i Taizé-ton i Sanda prästgårdkapell. Kaffe.

Mån 3 19.00

Styrelsemöte Sanda hbf i Sanda bygdegård.

Sön 9 13.00

Söndagsmässa i Västergarns hembygdsgård.

Sön 9 14.00

Jakob Ronsten i Sanda bygdegård Sid. 9

Sön 2319.00

Sanda hembygdsförenings årsmöte i bygdegården.
Eva Sjöstrand medverkar

Tors 27

Röda Korsets kretsstämma i Sanda bygdegård
Årets temafest 5 april går i tyroleranda.
Pris till bästa utstyrsel. Mer information kommer.

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Vem blir Årets Sandabo?
Har du något förslag på vem som skall få den fina utmärkelsen Årets
Sandabo 2014? Det är nu fjärde gången som hembygdsföreningen utser någon som har gjort mycket för socknen.
Lämna ditt förslag till Mareta Liepa Olsson på
e-post: mareta_liepa@hotmail.com

Pa gangg framyvar - Buldardag
Gutamålsintresserade samlas till Buldardag på olika platser på ön
Lördagen 25 januari kl. 14.00
I Sanda kan du buldra hos Ola i gamla affären
Inför en ny skattläggning av Gotland kom, under c:a 10 år, en kartläggning
av samtliga gårdars tillgångar att genomföras kring år 1700. Med en fördröjning på nästan 50 år fastställdes 1747 de nya skatterna av åkermarken, ängarnas och myrmarkernas avkastning, tillgången till bete och hagar, liksom
till skog och fiskevatten.
Om dessa gårdsbeskrivningar och de lantmätare som var verksamma – och
tiden därefter om kartarkiven på Gotland fram till nutiden – om detta har
Jakob Ronsten skrivit boken

”Gotländska gårdar och ägor kring år 1700 - samt
lantmäteriarkiven på Gotland”.
Söndagen den 9 februari kl. 14.00 i Sanda bygdegård
berättar Jakob Ronsten om sin bok
VÄLKOMNA!
Adventskaffe i Hildings torp

Ka

Ibland är det det enkla som bäst sätter sig fast i minnet, och som man vill vara
med om varje år. Så är det för mig med adventskaffet som hembygdsföreningen anordnar en söndag i advent i Hildings torp bredvid vattensågen vid
Petarve, så också i år. Ove Norragård och Ingela Engelbrektsson eldar i öppna
spisen och dukar upp glögg, kaffe med lussekatt och saffranskaka. Det behövs
inte så många gäster för att det skall bli trångt och mysigt. Så sitter vi där,
dricker glögg och kaffe och berättar om Hilding och andra personer som inte
finns längre och om andra saker också naturligtvis. /Gunvor/
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med

9

Välkommen till socknen!
Huset vid Sanda Botvide 228, där tidigare Ingrid Ekendahl bodde,
har fått ny ägare, Muriel Salas. Muriel kommer att ha huset som fritidshus, men kommer att tillbringa alla lov här. Om lämpligt jobb dyker upp, flyttar hon nog hit permanent. Hon bor i Stureby och är lärare
i en tredjeklass på Martinskolan, som är en waldorfskola med ca 300
elever i Hökarängen. Hon är född i Chile men kom till Sverige 1976
som sjuåring och bodde då i Vårby gård. Hon är mycket musikintresserad, spelar och sjunger, har bl.a. besökt Medeltidsveckan med sin
kör.
Varför vill hon bo på Gotland? Det finns flera skäl, bl.a. har hon och
hennes familj ofta semestrat på Gotland och blivit förtjusta i vår ö
men den viktigaste orsaken är nog hennes bror Christian, som sedan
en del år bor här i Sanda. Sammanhållningen inom släkten är viktig
och nu kan hela släkten samlas här. Sanda socken är inte främmande
för Muriel, hon har ofta besökt Christian och hans familj och hon läser redan Sandpappret på nätet. I somras fick hon syn på huset, tyckte
om det och nu äger hon det.

Har ni hört…
… att Stenhuse gård har fått Kulinariska Gotlands pris för betydande
insatser inom livsmedelsbranschen? Motiveringen lyder: ”Stenhuse
gård ...Smakar Gotland! Med ett genuint tänk och hög ambitionsnivå
lyckas Stenhuse gård leverera förstklassiga råvaror till såväl våra
gotländska bord som till resten av landet. En inspirationskälla är
även den välsorterade gårdsbutiken där man alltid möts av ett leende
och stor kunskap.”
http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=9175830

www.sanda-gotland.net
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Till det nya året 2014
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 365 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 ska 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
Räcker nog det nya årets alla dagar till
Låt oss med glädje ringa det nya året in
Och låta varje ny dag vara din och min
Låt alla orättvisor i världen försvinna
Låt i stället kärleken allt övervinna
Det nya året 2014 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
Har ni hört...
… att tre fotografer från Sanda har haft, har eller skall ha utställning av
sina bilder på Hemse bibliotek. Alla tre tillhör Sudrets fotoklubb. De
tre är:
Olof Nysten, som hade sin utställning 14/12 - 4/1
Åsa S Andersson, 4/1 - 18/1
Ann Cederlund Bogström, 18/1 - 1/2
http://www.sudretsfotoklubb.se
www.sanda-gotland.net
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Nittonde årgången med Sandpappret.
Många frågar hur länge Sandpappret funnits. Nu har jag räknat.
2014 blir årgång 19. /GM/

UNEA
Hemtjänster AB
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. 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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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 och i styrelsen 2013 ingår, ordf: Ingela
Penje, vice ordf: Per Widing, sekr: Carina Widing, kassör: Barbro Vigström övriga ledamöter Majgun Bäckman, Gustaf Leijonhufvud, KjellÅke Vigström. Suppleanter: Ann-Louise Karlsson, Monika Jonsson,
Anders Eklund, Åke Andersson och Harald Norbelie.
Kommande aktiviteter

Promenader
saml. Hembygdsgård. varje tisdag kl 9.00
Styrelsemöte i hembygdsgården
14 jan. kl 18.30
After noon tea, hembygdsgården
26 jan. kl 14-16
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 Kjell-Åke Vigström tel 0498/24 50 85
Stöd Hembygdsföreningen genom att köpa andelar, Plusgiro 876441-7
www.sanda-gotland.net
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Alla typer av byggoch plåtslageriarbeten
Takrenoveringar - Takomläggning
Gratis offert och rådgivning
Norra kustvägen 69, 623 77 Klintehamn
070-214 51 19

Vi hyr ut inom
Entreprenad • Bygg • Trädgård • Verkstad

www.raukmaskin.se
Bokning 0707-509914 Support 0707-506550
www.sanda-gotland.net
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Från redaktören!

Om livets efterrätt…
Inger skriver om det fina luciafirandet i Sanda kyrka. Visst är det härligt att få vara med när barnbarnen är lucia, tomtar eller något annat.
Själv har jag upplevt tre luciatåg med barnbarnen i december.
Barnbarnen sägs ju vara livets efterrätt, så sa också drottning Silvia i
TV på nyårsdagen om lilla Estelle.
Jag har umgåtts med livets efterrätt en vecka under julhelgen, de är 7
stycken i åldrarna 4 till 16 år, det innebär att morgonrutinerna drar ut
på tiden, den yngste vill upp och leka 5.30 och den äldste sover gärna
till lunch om han får. Tänk att för 12-13 år sedan var det han som var
uppe kl. 5.30. En sån här vecka är rolig och intensiv, 14 personer som
väljer julgran i skogen, bakar limpor i stenugn dagen före julafton, ett
berg (nåja, en kulle) av julpaket och allt papper efteråt.
Men...trött blir man av livets efterrätt. Märk väl… jag skrev av, inte
på. Det är stor skillnad i det här fallet.
Vill du också ha ditt företag presenterat i Sandpappret? Kontakta mig,
så kommer jag och intervjuar dig.

Gunvor
KOPIERING

1 kr per sida
Ring Arne Åkerman tfn 242148

MEDLEMSAVGIFT
Familj: 100 kr - Enskild: 50 kr

ANNONSERING
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 6
MANUS IN SENAST 31/1
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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