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Sanda Hembygdsförening har till Årets Sandabo 2012 utsett Gunvor och
Rune Malmros. De får priset för att med energi och intresse medverkat till
att berika socknen. Inte minst genom mer än tio års redaktörsskap för
Sandpappret har Gunvor sett till att sockenborna fått koll på både årsmöten
som nyinflyttade. Med en lågmäld framtoning, parat med en aldrig sinande
tro på att det ordnar sig har de varit bland de drivande i arbetet med att
skapa ett Gullinmuseum i socknen. Även Runes insats när Hildings hus vid
Petarve renoverades bidrar till utmärkelsen.
Sen har ju Gunvor blivit den yngsta medlemmen i landets äldsta syförening
också
Priset - en lammskalle och ett diplom- delades ut i samband med årsmötet.
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Tack!
Vecka 8, 2012 – en händelserik vecka:
Sverige fick en prinsessa, min man Rune fick en pacemaker,
Sanda Hembygdsförening fick en kvinnlig ordförande och jag och min man fick
utmärkelsen ”Årets Sandabo 2012”
Att få denna utmärkelse måste vara något av det finaste man kan få, alltsedan
vi flyttade till Sanda 1975 har vi trivts så bra i den här socknen och det har varit
roligt att delta i hembygdsföreningens verksamhet. Även om jag ibland har
frågat mig varför jag tar på mig en massa jobb, så har jag alltid kommit fram till
att jag inte skulle vilja ha det annorlunda, det har skaffat mig så många vänner
och en stor gemenskap med alla andra som jobbar för landsbygdens väl och ve.
Ett stort tack till Sanda Hembygdsförening för den fina utmärkelsen. Vi blev
överrumplade men glada naturligtvis.
Gunvor och Rune Malmros

FOTODAGAR
under våren kommer vi också att arrangera några tillfällen i bygdegården där Ni
kan få komma med familjen/gårdens gamla foton och papper. Skulle vara så
kul om vi kan få scanna och fota av till vår samling och kommande sockenbok.
Det skulle vara bra om Ni alla tittar igenom era samlingar skriver på namn på
de ni känner igen. Insamlandet kommer att ta tid men efterhand vi får in lite
material och en del områden blivit klara kommer vi att ordna utställningar.
Där Ni alla ska få möjlighet att hjälpa till och komplettera med namn och
berättelser.
Är du intresserad att vara med i insamlandet och skrivande till Sanda kommande sockenbok så hör gärna av dig eller kom till bygdegården torsdagen den 15
mars kl 18:30 då vi har nästa möte.
//Anki
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Årsmöte i Sanda IF Årsmöte
Vi har årsmöte 18/3
13,00 i Gervaldsgården

Västergarns Fiskareförening har årsmöte i Västergarns Hembygdsgård den 17/3, kl.19.00.
Medlemmar med respektive är mycket välkomna.

Välkomna

Styrelsen
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Skogskällingarna nätverket för dig
tjej/kvinna ung eller gammal som är
intresserad av skog
Välkommen att bli medlem i
• kvinnligt nätverk i skogliga frågor
• kontaktnät, möten, träffar, erfarenhetsutbyte, kurser
• stärker kvinnors inflytande inom skogsnäringen
• kompetensutveckling
• ökar kunskap om skogens miljö och produktion
Välkommen att bli medlem
info@skogskallingar.se
100/år bg 5613-6898
www.skogskallingar.se
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Kretskamp
Onsdagen den 14 mars mellan kl. 19.00 och 20.00 är det dags
för RÖDA KORSETS årliga frågetävling – kretskampen.
I år samlas vi hos Gunvor och Rune Malmros vid Bjestavs . Kom gärna till kvart i
sju så vi hinner samla oss. Bra att ha med sig sin mobiltelefon och om du har en
bärbar dator men viktigast ett glatt kämparhumör!!! Varmt välkomna
Tack Koviks samfällighetsförening för god hjälp med den Irländska aftonen.

!

K
TAC

Styrelsens Sanda HBF

Grattis till Sanda klass 3 som vann Krullis Cup!
Nu är det dags att betala medlemsavgiften i Sanda Hembygdsförening, Med det
här Sandpappret följer ett inbetalningskort. Det går också bra att betala via Internet på pg 28 65 38 - 4. Avgiften är 100 kronor för familj och 50 kronor för enskild.
Glöm inte att skriva namn!

Fibergrävning
Vi har köpt en minigrävare och hjälper er
gärna med ingrävning av fiber och div andra
grävningsjobb.
Vi har en 2,7 tons grävare med Vanlig grävskopa, kabelskopa och planerskopa med
slänthydraulik.
Hör av er till Niklas Olsson tel 0708-219798
eller Anders Olsson tel 0704-484632.
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
Mars 2011
10

09:30 Melodikrysset, Sanda Bygdegård (sid 6)

10

18:30 Allsång, Västergarns Hembygdsgård (sid 4)

14

19

15

18:30 Fotodag, Sanda Bygdegård (sid 2)

17

19

Årsmöte Västergarns fiskerimuseum, Västergarn Hemb (sid 3)

18

13

Årsmöte Sanda IF, Gervaldsgården (sid 3)

18

15

Årsmöte Västergarn Hembygdsförening, Västergarn Hemb (sid 11)

24

13-16 Barnklädesmarknad, Sanda Bygdegård (sid 10)

25

16-18 Sy & Stickkafé, Västergarn Hembygdsgård (sid 14)

29

19:30 Årsmöte Vattenrådet, Hotel Stelor (sid 9)

29

19

Kretskamp, hos Malmros (sid 5)

Möte Sanda Hembygdsförening, Mareta Olsson
April 2011

1

10

Friluftsdag, Västergarn Hembygdsgård (sid 11)

9

14

Årsmöte Wadet, Västergarn Hembygdsgård (sid 8)

Årsmöte i Wadets samfällighetsförening
9 april kl. 14.00 i Västergarns Hembygdgård
Vi bjuder på smörgåstårta!
VÄLKOMNA!
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Referat från Sanda dansförening som hade årsmöte med dans till Kalasorkestern förra lördagen.
Vid årsmötet avgick Ursula Medin efter 15 år i styrelsen varav 13 som ordförande. Hon har satt fart på verksamhet på många olika sätt, countrydans,
motionsdans, danskurser och prova på danser mm. Vi kommer alla att sakna
hennes engagemang men hoppas förståss att hon dyker upp som dansgäst.
Nya styrelsen består av Jörgen Borgström,Ordförande. Anki Wallin, kassör.
Katrin Björkdahl, Karin Nyberg och Lena Hejdström-Johansson. Som ersättare valdes Anette Gillerfors och Ingela Engelbrektsson. Verksamheten kommer att fortsätta ungefär som förut med motionsdans och danskvällar.
//Anki
Hembygdsforskningen är i gång där många nu går igenom sitt material och
sammanställer sina"favorit" områden.
EFTERLYSNING!
Föreningslivet är det som ligger högt på prioritetslistan pga att många föreningar är nedlagda och de gamla
styrelsemedlemmarna håller på att sälja sina hus eller lämna det jordiska.
UPPMANING till alla anhöriga som rensar och sorterar i gamla saker, skulle
ni hitta protokollsböcker, kassaböcker
eller andra anteckningar som kan tillhört någon förening så lämna det gärna
till mig eller Ove Norragård.
//Anki
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Sanda 4H Program våren 2012
Tisdagar kl 18.30 – 19.30 i Gervaldsgården om ej annan tid och plats anges

6/3

4H aktiviteter

Lukas & Gustav (Marie)

13/3

4H aktiviteter på GG

17/3

Kids Volleyboll turnering
kl 11-15 Sävehallen VISBY

21/3

4H aktiviteter

28/3

Bad – Romabadet OBS! Onsdag

Marie

3/4

4H aktiviteter

Fanny & Christian

10/4

PÅSKLOV = Ingen 4H-aktivitet

17/4

Kids Volleyboll SANDA GYMPASAL

24/4

Kids Volleyboll turnering
kl 11-15 Sävehallen VISBY

5/5

Träsketdag 11- 14 samling vid Gervaldsgården OBS! Lördag

Christian, Kristofer mfl

15/5

4H aktiviteter

Christian & Julia

19/5

4H avslutning SANDA SKOLGÅRD OBS! Lördag

Lukas, Gustav, Marie

OBS! Ändrad aktivitet

Marie

OBS! Lördag

Marie

OBS! Ändrad aktivitet

Lukas & Marie

Marie

OBS! Lördag

Marie

Kontaktpersoner
Fanny Wallin 0738- 91 51 26
Marie Johansson 073-600 82 29

BARNKLÄDERSMARKNAD
24 mars kl 13-16
Sanda Bygdegård

Kläder Skor Leksaker Prylar mm
Kaffeförsäljning och 2 utgångskassor
Sanda & Västergarn i samarbetar med

Mellersta & Visby
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Sanda & Västergarn i samarbetar med

Mellersta & Visby
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Sanda Hembygdsförenings årsmöte
Sanda Hembygdsförenings årsmöte hölls i bygdegården den 26 februari 2012.
Nils-Ove Nor-ragård var kvällens ordförande och Lars Österlund skrev protokollet. Ca 35 medlemmar deltog.
Året 2011 – ett händelserikt år i Sanda:
2011 var ett bra år för föreningen, det visar verksamhetsberättelsen och den ekonomiska be-rättelsen. Ekonomin är bra, ett överskott på drygt 77 000 kr är inte
illa, men då skall man veta att ca 44 000 tillhör Gullinmuseet, pengar som kommit in genom sökta bidrag, konserter mm och som säkert kommer att gå åt vid
kommande renoveringar.
Sanda var Årets sooken 2011, vilket förde med sig mycket arbete men också
mycket roligt, invigningsfest, primörpremiär, öppet hus-dag, spelmansstämma i
prästgårdsparken, nytt Gull-inmuseum och Gullinvecka, basar med helgrillad
gris och saffranspannkaka, och en fantastisk nyårsfest för alla åldrar.
Efter 10 år återuppstod Kvinnornas höstsalong i början av november, ett efterlängtat evene-mang för många.
Ett nytt trevligt inslag var melodikryssfrukost på lördagsförmiddagen, efter en
riklig frukost löste vi radions melodikryss tillsammans.
Andra trevliga arrangemang under året: Gutar frågar gutar, sågning vid Petarve, teaterbesök med deltagare från Allas barnbarn som spelade Ruskaby skola,
valborgsfirande med revy, midsommarfirande, trivselkväll vid Kovik, kulturvandring ”från bygdegård till Skallbjörk”, pub och adventskaffe i ”Hildings
hus”.
Föreningen har flera kommittéer som arbetar med olika projekt:
Kulturkommittén planerar en sockenbok.
Petarve arbetsgrupp har just nu inget att göra, huset är klart och hyrs ut till
dem som vill ha ett billigt sommarboende, var uthyrt 10 veckor för 1500 kr/
vecka sommaren 2011. Kristina Laurent har skött uthyrning och tillsyn.
Trädgårdskommittén sköter trädgården vid Hildings hus.
Stationshuskommittén jobbar med Gullinmuseet och stationshuset. Gruppen
växer hela ti-den, just nu består den av 17 personer med olika kunskaper och
kompetenser och med ett stort intresse för museet.
Bygdegården har fått ny diskmaskin och ny spis. Olof Nysten skriver Sandpappret som fortfa-rande kommer ut varje månad, Maggie Larsson och Arne Åkerman sköter tryckningen.
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Många förändringar i styrelsen.
Valberedningen har haft svårt att hitta en ersättare för Nils-Ove Norragård som
avsagt sig ordförandeuppdraget. Under årsmötet föreslog valberedningen Mareta
Liepa Olsson som också blev vald till ordförande på ett år. Ove blir nu revisor och
bygdegårdens hustomte.
Styrelsen fick fler nya medlemmar – Marie Andersson och Magnus Fellman och
Olof Nysten. Många bytte platser i styrelsen som nu ser ut så här 2012:
Ordförande Mareta Liepa Olsson
Kassör Gunnel Wallin
Sekreterare Lars Österlund
Övriga ledamöter Kjell Pettersson, Ola Arvidsson, Susann Norragård, Marie Anders-son
Ersättare Åsa Sjögren Andersson, Tomas Pettersson, Gunnar Eriksson, Thomas
Holmqvist, Magnus Fellman, Olof Nysten
Revisorer är Nils-Ove Norragård, Per Österlund.
Valberedning: Ann-Christin Wallin, Anders Olsson och Ursula Medin.
Medlemsavgiften är 50 kr för enskild medlem och 100 kr för familj. Medlemsantalet i före-ningen var vid årets slut 35 enskilda och 187 familjer.
Utdelande av utmärkelser och avtackningar
Årets Sandabo blev Gunvor och Rune Malmros som därmed fick gå hem med förgylld lamm-skalle, diplom och blommor.
Olof Nysten, Arne Åkerman och Maggie Larsson tackades med blommor för sitt
arbete med Sandpappret. Siv Niklasson med familj fick blommor för sitt arbete
med Kvinnornas höstsa-long.
Nils-Ove Norragård, Ursula Medin och Kristina Laurent avtackades med presenter och blommor för många år som styrelsemedlemmar och stort engagemang i
föreningen.
Hela styrelsen fick blommor.
Kaffe och underhållning
Traditionsenligt serverades kaffe och fastlagsbulle och sedan var det dags för
Ylva Hammar och Jan Strömdahl att berätta om sitt arbete med boken om Erik
Olsson. Vi fick följa med in i Eriks ateljéer, höra om hans arbete i kyrkorna, lyssna på hans egen berättelse om renovering-en av krucifixet i Eskelhem m.m. Ett
innehållsrikt och intressant föredrag med många fina bilder.
Gunvor M
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Jag har varit lite orolig de senaste numren att det inte händer så
mycket i bygden längre. Det har varit svårt att fylla Sandpappret och
vid ett tillfälle har jag till och med kunnat ta bort några sidor.
Det visade sig att ni bara väntade på att kunna fylla aprilnumret till
den grad att jag har utökat med fyra sidor. Det visar sig att det är
populärt med årsmöten och annonsering om grävning just nu, men som
vanligt är det ett brett spektrum av aktiviteter som sker under en månad i två socknar ute på landet.
Det som inte står, men som ändå kommer att engagera väldigt många i
Sanda och Västergarn med start under mars är förberedelser för grävning för fiber. För att följa hur detta går gör du som vanligt; gå in på
årets viktigaste hemsida, http://svfiber.wordpress.com. Mer information
om hur man skall göra kommer kontinuerligt.
Jag vill även passa på att tacka Gunnel Wallin för korrekturläsningen
av detta nummer. Det kan behövas ibland när redaktörsögonen börjar
bli trötta.

Olof
ANNONSERING
KOPIERING

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

Familj 100:- Enskild 50:-

Hel sida
=
200 kr A5
Halv sida =
100 kr
1/4 sida
=
50 kr
Föreningsaktiviteter = Gratis
Betala via PG 28 65 38—4
Sanda Hembygdsförening

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet v 14
MANUS IN SENAST 29 mars

Lämnas till Hembygdsföreningens styrelse eller Olof Nysten
Tfn: 070-9955989, E-post: bjestavs@hotmail.com
Med reservation för ev. felstavningar och annat /ON
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