Nr 2 FEBRUARI 2013

Sanda hembygdsförenings
ÅRSMÖTE
Sanda bygdegård, söndagen 10 februari kl. 19.00
Årsmötesförhandlingar
Vem blir Årets Sandabo? Vi får veta under kvällen.
Sanda under 90 år - Ove och Anders kåserar.
Kaffe och semla.
Lotterier.
Kom ihåg!
Alla är varmt välkomna!
Röda Korsets
Kroppkaksfest
Melodikryssfrukost
Sanda bygdegård
2/2 kl. 12.00
Sanda bygdegård

Lördagen den 16 februari 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
www.sanda-gotland.net

1

Ur minnenas arkiv, del 38
Av Henna Carlsson
Jag skriver vidare om Västergarns Utholme, något om ägarförhållandet
under åren. Jag är ej helt säker, men har en känsla av att längre tillbaka
i tiden ägdes troligtvis Utholmen av staten, eftersom Kronholmen var
utgård till Visby Kungsladugård.
På 1800-talet ägdes holmen av familjen Wöhler, som även ägde Klintebys gård. 1896 övertog sonen Willy gården efter sin far Helmut
Wöhler. Hans tid på gården blev inte så långvarig, redan 1898 blev det
konkurs och vid det tillfället såldes gården och även Utholmen.
Ryktet gick att Västergarnsborna ville köpa Utholmen, men så blev det
inte. Det blev i stället dagens auktionsförrättare, kronolänsmannen
Svallingsson, som blev ny ägare till både Utholmen och Klintebys
gård.
Först på 1980-talet blev familjen Zickerman nya ägare och är så fortfarande. Wöhler byggde ett mindre hus mitt på holmen, som tydligen
kom att fungera som jaktstuga. Man planterade ut harar, efter något år,
när stammen hade växt till, fångades dessa med nät och såldes vidare
för utplantering.
Willy Wöhlers stora intresse för naturen och fåglarna på Stora Karlsö
tog hans mesta tid. Holmen användes av arrendatorer, som tog ut både
lamm och hästar, med en pråm från Västergarn, under betesperioden.
Hästar fick ibland simma efter båten, vilket var lite äventyrligt, när de
tröttnade på att simma, lade de sig på sidan för att bara flyta med.
Eftersom Wöhler var inblandad i Utholmen, kan jag inte undgå att berätta om det slädparti, som han arrangerade. Wöhler samlade folk från
de större gårdarna i omgivningen och man tog då fram de bästa slädarna och pälsarna kom på för att hålla värmen. Wöhler tog täten och färden gick uppför Böndersbacke, när man kom en bit in på Fröjelskogen,
kommer helt plötsligt ut från skogen ett rövargäng med slokhattar, vapen skjuter i luften och man blockerar vägen. Wöhlers släde blev den
första som blev angripen och fick lämna ifrån sig allt av värde, både
pengar och smycken, även de övriga utsattes för samma behandling.
Skräcken spred sig, särskilt bland kvinnorna och när de blev hänvisade
att köra in i skogen blev inte skräcken mindre. En bit in i skogen i en
glänta släppte spänningen, när alla såg ett långbord dukat. Allt var ett
www.sanda-gotland.net
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arrangemang av Willy Wöhler själv och banditerna var hans eget folk
från gården.
Knut Ekman har berättat att man hade små övernattningsbodar på den
nordliga delen av holmen, dessa använde fiskarna både från Västergarn och Gnisvärd för att slippa segla hem, när man satt ut ute på djupet.
Under första världskriget fick två personer, Karl Erickson och Leo
Olsson, uppdraget att samla upp släke = tång i högar på Utholmen,
som skulle ligga och torka. Beställare var tydligen tyska staten. Släken
skulle användas för läkekonsten för tillvekning av jod. De berättade att
de fick bra betalt, men tyskarna hämtade aldrig släken
Fortsättning i nästa Sandpapper

Torsdagen den 28 februari har Sanda Västergarn sin
Kretsstämma
i Sanda bygdegård kl. 19.00
Kvällen innehåller förhandlingar, syföreningsauktion, lotterier, kaffe,
musikunderhållning men framför allt trevlig gemenskap.

Alla är mycket varmt välkomna!
Sanda dansförening hälsar alla välkomna
Lördagen den 16 februari
Sanda bygdegård
Kl 19.00 - Årsmöte
Kl. 20-24 - Dans till Zeasars
Smörgåstårta
Anmälan senast 13/2 till Malmros, tfn 242113
eller sandadansforening@hotmail.com
eller sms till 0709143703
www.sanda-gotland.net
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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 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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Sanda 4 H vårterminen 2013
Tisdagar kl. 18.00 - 19.15 i Gervaldsgården
29/1
5/2
12/2
19/2
26/2
5/3
12/3
19/3
26/3
6/4
9/4
16/4
23/4
3 - 4/5
7/5
14/5
21/5

Glasståg & lekar
Baka till årsmötet, alla hjärtansdagspyssel
Årsmöte (lapp till spelkväll)
Spelkväll
Sportlov
4H-företag
Hemligt
Hemligt
Påsklov
Romabadet Obs! Lördag kl. 15-16
Hemligt
Teater
Tårttävling
Övernattning GG. Ta med extrakläder!!
Hemligt
Hemligt
Sommaravslutning

Kontakt:
Fanny Wallin: 0738 915126
Marie Johansson: 0736 008229
Lukas Johansson: 0769 347717
Söndagen den 17/2
kommer några av de äldre i Sanda 4H att gå från Gervaldsgården
med några omvägar till gamla affären/gamla bensinmacken. Vi kommer att knacka på hos er som bor längs vägen och samla in pant, som
vi sedan kommer att panta för att få ihop pengar till Sanda 4 H.
Tack på förhand! 
www.sanda-gotland.net
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VEST-bygdens LRF
inbjuder till följande aktiviteter

Årsmöte
Sanda bygdegård måndagen 11/2 kl. 19.00
Förhandlingar
Dag Björkqvist informerar om Säker gård
Sedvanlig förtäring

Bondelunch
Eskelhems bygdegård, onsdagen 13/2
mellan 11.30 och 13.00
Alla välkomna!

Bowling
i Visby, fredagen 1/3
Anmäl till Ronny Öberg, tfn 0733915209
senast 25/2

Motorsågskurs?
Om det finns intresse kan vi ordna en
motorsågskurs i LRF:s regi.
Intresseanmälan kan göras till någon i styrelsen.

www.sanda-gotland.net
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Sudrets teaterförening - humor, allvar, musik!
Det sitter någon på vingen. Riksteatern.
Onsdagen 13 februari 19:00 på Hemsegården.
Othellos tårar. Dag Norgård och Teater Driva
Tisdagen 5 mars 19:00 på Rondo i Klintehamn.
Ta´t piano ta Bengt Hallberg! Gotlandsmusikens lilla serie, tredje
konserten.
Lördagen 9 mars 15:30 i Gullinsalen på Gotlands folkhögskola i
Hemse.
Skådespelarliv, soppteater. Riksteatern
Tisdagen 9 april 18:30 i Vamlingbo prästgård.
Onsdagen 10 april 18:30 i Gullinsalen på Gotlands folkhögskola i
Hemse.
Lill-Zlatan och morbror Raring. Barnteater 5-8 år, 4e teatern i
Västerås.
Lördagen den 11 maj 13:00 i Gullinsalen på Gotlands folkhögskola i
Hemse.
Vårkonsert med Musiklinjen vid Gotlands folkhögskola i Hemse.
Lördagen 11 maj 19:00 i Gullinsalen på Gotlands folkhögskola i
Hemse.
OBS! Preliminär tid!
Merit Hemmingson och Gotlandsmusiken - Huvva!
Lördagen 25 maj 15:30 på Hemsegården.
Läs mer om föreställningarna på
http://sudret.riksteatern.se
Rabatt på inträdet för medlemmar. Medlemskap kan lösas före föreställningen.
Kontaktperson: Åsa Akre
0498-484822
E-post: Sudret.TF@riksteatern.se
www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
FEBRUARI 2013
Lör 2

12.00

Kroppkaksfest i Sanda bygdegård

Sön 3

19.00

Mässa i Sanda prästgårdskapell

Sön 10 13.00

Gudstjänst i Västergarn. Sanda och Klinte
kyrkokörer. Kaffe & semla.

Sön 10 19.00

Årsmöte Sanda hembygdsförening i Sanda bygdegård Sid. 1

Mån 11 19.00

LRF:s årsmöte i Sanda bygdegård Sid. 6

Ons 13,11.30-13 Bondelunch i Eskelhems bygdegård. Sid 6
Lör 16

09.30

Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård. Sid 1

Lör 16 19.00

Dans + årsmöte i Sanda bygdegård. Sid 3

Sön 17 14.00

Gutar frågar gutar omgång 2, Sanda bygdegård Sid10

Tis 19

Styrelsemöte i Västergarns hembygdsgård

18.30

Sön 24 13.00

Mässa i Sanda prästgårdskapell. Charlie Östborn, gitarr

Sön 24 16.00

Slöjdcafé i Västergarns hembygdsgård

Tis 26

Passionsandakt i Sanda prästgårdskapell

19.00

Tors 28 18.00

Café Existens i Sanda prästgård Sid 9

Tors 28 19.00

Röda Korsets kretsstämma i Sanda bygdegård. S. 3

Tors 28 18-18.30 Bokbussen stannar vid Sanda bygdegård
MARS 2013
Sön 3

19.00

Mån 4 19.00

Gudstjänst i Västergarns hembygdsgård. Kaffe.
Styrelsemöte i Sanda bygdegård.

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Sön 10 15.00

Västergarns hembygdsförenings årsmöte i Västergarns hembygdsgård. Sid. 12

Tis 12 19.00

Passionsandakt hos Barbro Nilsson, Övide

Fre 15 19.00

Västergarns fiskareförenings årsmöte. Sid. 11

Sön 17 14.00

Gutar frågar gutar, omgång 2 i Sanda bygdegård

Sön 24

Trollkarlen från Öja i Sanda bygdegård

Trollkarlen från Öja
En bygdegårdsturné med SM-vinnande trollkarlen Elias Bjärgvide
och regissören
Sanda bygdegård
Läs mer på

Daniel Lindström
söndagen 24 mars.
trollkarln.se

Mer information i nästa Sandpapper

Café Existens
Sanda prästgård
Kl. 18.00
Torsdagarna
28/2, 21/3, 25/4, 23/5
Här är alla välkomna för att prata,
lyssna och kanske lära sig något nytt om
sig själva och om livet. Vi utgår från ett
tema eller en tanke och sedan är ordet
fritt. Vill man inte säga något går det
också bra att bara sitta ned och lyssna.

Startar v 5 = 30/1
Onsdagar kl. 18.30
i Sanda gympasal
Ledare :
Amanda Sjöqvist

Läs mer i Kyrkfönstret.
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Klinte Filmstudio startar vårterminen.
27/2
6/3
20/3
3/4
10/4
24/4

Snön på Kilimanjaro
Tomboy
Mannen från Le Havre
Tyrannosaur
Balladen om Marie Kröyer
Källan

Frankrike
Frankrike Årsmöte
Frankrike
England
Danmark
Belgien/ Frankrike

Plats: Rondo i Klintehamn
Onsdagar kl. 19.00
200 kr för 6 filmer

Gutar frågar gutar, omgång ett.
Hur skall man tänka om man vill ha ett riktigt framgångsrikt lag i Gutar frågar gutar? Förutom att man skall ha ett bra minne, vara intresserad av vad som händer på Gotland, så är det bra med flera generationer, gärna tre, i laget. Det visar sig varje år när tävlingen anordnas i
Sanda. Så även i år.
Åtta lag ställde upp i Sanda bygdegård söndagen 20 januari för att försöka svara på 18 frågor gjorda av Eva Klint Langland, Ebbe Klint och
Lars Schill. Svåra frågor, tyckte nog de flesta. Ändå fick de bästa lagen fantastiska resultat. De här var bäst i Sanda:
1.
2.
3.

Familjen Wallin - Ellen, Anki och Anna, 37,5 poäng
Birgitta Stenström, Eva Gahnström, Anna Gahnström, 36,5 p
Familjen Olsson, Anna-Stina, Anders och Olof, 31 poäng

Den 17 februari blir det semifinal, då de bästa lagen på Gotland tävlar
om en plats i finalen den 17 mars. En av semifinalerna hålls i Sanda
bygdegård den 17 /2 kl. 14.00. Välkomna att lyssna. Efter tävlingen
fixar hembygdsföreningen kaffe med dopp. Tävlingen anordnas av
IOGT-NTO på Gotland . /GM/
www.sanda-gotland.net
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Välkomna till socknen!
Ganska långt ner i Västerby kvior i hyreslägenheterna bor sedan ett
år tillbaka Sofia Siggelin och Johan Malmborg tillsammans med
lilla dottern Signe, 14 månader. De är s.k. hemvändare, från Norrköping respektive Linköping. Sofia, 34 år, kommer ursprungligen från
Alva och Johan, 33 år, har växt upp i Visby. Johan jobbar på Skatteverket i Visby och Sofia är ännu mammaledig. Att de hamnade i
Sanda var en slump, när de väntade Signe ville de flytta tillbaka till
Gotland och på Blocket hittade de sin lägenhet i Sanda.
Familjen tycker mycket om att promenera i naturen, gärna vid havet,
och då i sällskap med hunden Lukas (som är av rasen Cavalier King
Charles Spaniel).
Sofia är även odlingsintresserad och tycker om att sticka och baka
bröd, och Johan är intresserad av frågesport och läser gärna böcker.

Hemsida för Västergarn
Vi arbetar med att samla all information om Västergarn på en egen
hemsida. Vill du vara med som företagare, privatuthyrare, konstnär/
hantverkare eller har tips och idéer om sidan, så är du välkommen att
skicka ett mail till: info@vastergarn.info
Vi som just nu arbetar med sidan är Nina Ljung och Ingela Penje.
Västergarns hembygdsförening

Årsmöte
Västergarns fiskareförening
Fredag 15 mars kl. 19.00 i Västergarns hembygdsgård
Medlemmar med respektive hälsas hjärtligt välkomna!
Styrelsen
www.sanda-gotland.net
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Välkomna till
Årsmöte i Västergarns hembygdsförening
söndag 10 mars kl. 15.00 i Hembygdsgården
Vi bjuder på kaffe och hembakat i trevlig gemenskap.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 17 februari.
Gå gärna in på hemsidan för mer information.
vww.hembygd.se/gotland/vastergarn
Vid ytterligare frågor kontakta
Karin Persson
Västergarn Mafrids 712
622 30 Gotlands Tofta
tel: 245164

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, , AnnLouise Karlsson, Monika Jonsson, Anders Eklund och Fredrik Lundgren

Kommande aktiviteter
Promenader, samling hembygdsgården
Styrelsemöte i hembygdsgården
Slöjdcafé i hembygdsgården
Årsmöte i hembygdsgården
Slöjdcafé i hembygdsgården

varje tisdag kl 09.00
19 feb. kl. 18.30
24 feb. kl 16.00
10 mars kl. 15.00
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
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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Från redaktören!

Om kroppkakor och baggar av guld ...
Hur skall en god kroppkaka vara beskaffad?
Ett barndomsminne:
Jag var hemma hos en lekkamrat. Skulle äta middag där. Kroppkakor!
Vilken lycka! En av mina älsklingsrätter.
Jag tog för mig ordentligt. Tog första tuggan…. Något var fel, det
smakade inte som hemma. Tuggan växte i munnen, tårarna kom i
ögonen, vad skulle jag göra? Jag hade ju sagt att jag älskade kroppkakor, här satt jag nu och skämdes.
Som tur var såg Barbros mamma mitt bryderi och jag slapp äta upp
mina kroppkakor.
Nu undrar ni nog vad som var fel. Jo, det var kryddpeppar i kroppkakorna och det hade inte mormor och mamma i sina.
På lördag skall jag äta Röda Korsets kroppkakor, hoppas att en del
saknar kryddpeppar.
Nu är det dags för oss att lämna iväg den förgyllda lammskallen, Sandas egen Guldbagge, det blir tomt efter den, men vi har ju diplomet
kvar på väggen. Det har känts hedrande att ha varit Årets Sandabo
2012 och jag hoppas och tror, att lammskallen hamnar i trygga händer
under 2013. Vem det blir får vi veta på årsmötet den 10 februari.

Gunvor

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 10

MANUS IN SENAST 1/3
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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