NR 3 MARS 2014

Årg. 19

Årets Sandabo 2014

Sanda hembygdsförening har till Årets Sandabo 2014 utsett
föreningen Sanda 4H som har:
HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla
HAND för färdighet
HÄLSA för ett sundare levnadssätt
De får priset för att Sanda 4H bakar, pysslar, åker skridskor och bor
under vindskydd i träskläger med både socknens och utsocknes barn
och ungdomar. De fixar både soppa och holk, de odlar pumpor och
säljer frö. De syns i luciatåg och i Rikslägrens prisresultat. Hjärtat har
de på rätta stället, både för varandra och för 4H:are från andra län.
www.sanda-gotland.net
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Sanda hembygdsförenings årsmöte
Söndagen 23 februari höll Sanda hembygdsförening sitt årsmöte i bygdegården, med drygt 45 besökare. Ordförande Mareta Liepa Olsson
hälsade välkommen och överlämnade ordet till Ola Arvidsson, kvällens ordförande.
Föreningen hade 2013 37 enskilda och 223 familjer som medlemmar,
något fler än 2012. Bygdegården har varit uthyrd vid 125 tillfällen.
Sanda Västergarn fiber har under året tagit hand om den förgyllda
lammskallen som Årets Sandabo 2013.
En stor händelse under 2013 var föreningens 90-årsfirande, dels vid
årsmötet och sedan med en stor fest i november, då man också firade
bygdegårdens 80 år.
Aktiviteterna under året har varit många och omväxlande, t.ex. melodikryssfrukostar, teater, fagning, valbogsfirande, schlagerfestival,
gökotta, spelmansstämma, midsommarfirande, Gullinvecka, basar, kulturvandring på kyrkogården, järnvägsföreläsning, julmarknad, adventskaffe i Hildings torp m.m.
12 nummer av Sandpappret har kommit ut. Flera kommittéer har arbetat, bl.a. trädgårdskommittén, sockenbokskommittén och stationshuskommittén. Hildings torp var uthyrt 8 veckor under sommaren. I bygdegården har varmvattenberedaren blivit utbytt och golvet i stora salen
har blivit behandlat.
Föreningens ekonomi är god, årets överskott var 46 000 kr. Efter att
styrelsen beviljats ansvarsfrihet var det dags för val av styrelse. Den
ser för 2014 ut så här:
Ordförande
Mareta Liepa Olsson
Vice ordförande
Ola Arvidsson
Kassör
Gunnel Wallin
Sekreterare
Ledamöter
Ersättare

Lars Österlund
Marie Andersson, Sofia Siggelin, Åsa Sjögren
Andersson
Tomas Pettersson , Magnus Fällman, Gunnar
Eriksson, Thomas Holmqvist, Olof Nysten,
Christian Salas

Per Österlund och Nils-Ove Norragård omvaldes som revisorer.
www.sanda-gotland.net
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Medlemsavgiften är som tidigare 50 kr för enskild medlem och 100 kr
för familj.
Föreningen planerar stor verksamhet även detta år:
Januari: Gutar frågar gutar
Februari: Föredrag av Jakob Ronsten och årsmöte.
Mars: Sågning Petarve vattensåg och melodikryss
April: Tyrolerafton, valborgsfirande och fagning.
Maj: Fagning vid Petarve och gökotta
Juni: Spelmansstämma, midsommarfirande,
Juli: Gullinvecka och basar
Augusti: Trivselkväll vid Kovik
September: Familjeaktivitet och kulturvandring
Oktober: Höstpub, spelkväll
November: Julmarknad
December: Adventskaffe vid Hildings torp
Därefter lämnades ordet fritt för medlemmarna:
Vad händer om våra gatlyktor släcks och tas bort som skett i flera
andra socknar. Blir det svart hos oss eller måste vi börja planera och
agera innan mörkret infaller. Kanske bilda en grupp liknande fibergruppen?
En medlem tycker att styrelsen bör se över och ändra stadgarna som
nog börjar bli lite gammalmodiga, bl.a. är det inte så vanligt att ha ersättare i styrelsen utan i stället utöka styrelsen med fler ordinarie ledamöter .
Akustiken i bygdegården är dålig , vad kan man göra åt det, ytterligare
en uppgift för styrelsen att diskutera.
Utmärkelser
Flera fina utmärkelser delades ut under årsmötet. Årets Sandabo 2014
blev Sanda 4H, en ungdomsförening som har funnits i Sanda sedan 80talet och fortfarande är mycket livaktig. Tre medlemmar, Julia Österlund, Hanna Lucowiesky och Gustaf Liepa Åström tog emot lammskallen, diplomet och tulpanbuketten.
Två hederspris delades ut till eldsjälar som gjort väldigt mycket för
Sanda, Ursula Medin och Nils-Ove Norragård. De fick diplom och
blommor. Ursula har lagt ner mycket arbete i både dansföreningen och
hembygdsföreningen och Nils-Ove jobbar fortfarande mycket i bygdegården, vattensågen, torpet och Gullinmuseet.

www.sanda-gotland.net
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Ursula Medin får sitt diplom av Mareta
Liepa Olsson

Nils-Ove Norragård

Jonas Norragård har på eget initiativ jobbat för att Sanda bygdegård
skall bli mera synlig för allmänheten genom att bygga en mur framför
flaggstången med Sanda bygdegård i stora bokstäver. Upplyst kommer
den att bli, för elen står Bengt-Arne Eriksson.
Två avgående styrelseledamöter avtackades, Susann Norragård och Kjell
Pettersson, de har båda många år i styrelsen bakom sig.
Efter all blomsterutdelning var det så
dags för kaffe och semla och ett lotteri
med vinster skänkta av Rune Karlsson.
Kvällens föredragshållare var Eva Sjöstrand som berättade om sina böcker
och forskningar efter spännande personer och händelser i olika socknar under sitt arbete med boken om Gotlands
kyrkor, ”Änglar och drakar” och poesisviten ”Kan ha hänt”. Eva har en
fantastisk förmåga att berätta vare sig
det gäller i bok, i radio eller som konferencier vid ett musikframträdande.
Text: Gunvor Malmros
Bild: Olof Nysten, även bilden på sid.1

Eva Sjöstrand

www.sanda-gotland.net
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Ny vandringsled mellan Sanda och Eskelhem
Under årsmötet berättade Ingvar Jakobsson och Anki Wallin om den
vandringsled som är på väg att bli klar och som binder samman stationshuset i Sanda med stationshuset vid Tjuls i Eskelhem. Den kommer i huvudsak att följa den gamla järnvägen utom där järnvägen är
bortodlad, där får man ta en liten omväg. Årsmötesbesökarna fick
med bildens hjälp göra en provvandring. Ingvar och Anki har sökt och
fått pengar, 122 000 kr från Länsstyrelsen och arbetet är i full gång
med att få en bro över kanalen klar. Meningen är att det inte bara skall
bli en gångstig, historiska sevärdheter skall skyltas upp så att vi och
besökare skall lära oss mer om vår bygd, det blir ett upplevelsepaket.
Snart kommer en fältvandring att anordnas, mer information kommer
i april.

Gemenskapsträff
Onsdag 9 april kl. 13.30
i Sanda stationshus/Gullinmuseet
Musikunderhållning av Eric Ell´s
Kaffeservering
Sanda EFS hälsar alla välkomna!

VEST-bygdens LRF
hälsar alla hjärtligt välkomna till

Autendag
Onsdag 19 mars kl 14.00-15.30
Eskelhems bygdegård

Bondelunch
Onsdag 9 april kl. 11.30-13.00
Eskelhems bygdegård
www.sanda-gotland.net
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Årsmöte
i Wadets samfällighetsförening
Måndag 21 april kl. 14.00
i Västergarns hembygdsgård
Vi bjuder på smörgåstårta!

VÄLKOMNA!
Årsmöte
med Västergarns Fiskareförening
äger rum den 28/3, kl. 19.00
i Västergarns hembygdsgård
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Enklare förtäring.
Medlemmar med respektive hälsas välkomna
Styrelsen och festkommittén

Sanda IF:s årsmöte
i Gervaldsgården söndagen 16 mars från kl. 14.00
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och
som vanligt smörgåstårta efteråt!
VÄKOMNA!
PS. Vi kan meddela att Sanda IF blivit utsedd till
Årets ungdomsförening 2013
av Gotlands Varpaförbund vid deras årsmöte. Våra ungdomar har
gjort en mycket bra insats hela året och hållit en jämn formkurva.
Styrelsen Sanda IF
www.sanda-gotland.net
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Tyrolerafton
Sanda bygdegård
Lördag 5 april kl. 18.00-01.00
Mat serveras mellan 18 och 21.
På menyn står:
Bratwurst, kartoffelstomp,
sauerkraut, brez´n
Musik blev till slut irländsk med
Skymnings
Pris:
150 kr/vuxen inkl. mat
50 kr/barn 4-13 år inkl. mat
80 kr/pers för endast musik
Pris till bästa utstyrsel.
Ni måste inte se ut som oss, ni är lika
välkomna som ni är.
Anmälan görs till Jonas & Susann, tfn 242068 eller
mail jonas.susann@telia.com
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Dags för final i Gutar frågar gutar.
16 februari tävlade 17 lag om finalplatserna, 8 av dem tävlade i Sanda
bygdegård. Årets svåra frågor är gjorda av Sven Norberg, Jan Norberg
och Karl-Johan Lindgren från Gammelgarn. Frågor om bl.a. Ingmar
Bergmans filmer, åren för försvarsnedläggningarna, böcker om fiskelägen m.m. Två lag med sandabor tävlar vidare i finalen på Vita huset i
Visby den 16 mars, dit alla är välkomna att lyssna. Det är Ellen, Anki
och Anna Wallin som för övrigt hade bäst poäng av alla lag, 26 st. Det
andra laget från Sanda är Gunvor och Rune Malmros förstärkt med
Christer Bolinder från Grötlingbo.
www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
MARS 2014
Lör 8

09.00

Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård. Sid 9

Sön 9 13.00

Gudstjänst i Mästerby församlingshem

Sön 9 16.00

Stickkafé i Västergarns hembygdsgård. Sid. 10

Tis 11 8.40-13.40 Bokbussen besöker Sanda skola, dit alla är välkomna
Sön 16 10.00

Mässa i Sanda kyrka. Pastoratsorkestern

Sön 16 14.00

Sanda IF:s årsmöte i Gervaldsgården. Sid 6

Tis 18 19.30

Passionsandakt hos Astrid Öberg, Mafrids 773

Ons 19 14-15.30

Autendag i Eskelhems bygdegård. Sid. 5

Tors 20 17.50-18.20

Bokbussen stannar vid Sanda bygdegård.

Sön 23 15.00

Årsmöte i Västergarns hembygdsförening i hembygdsgården. Sid 11

Tor 27 18.00

Café Existens i Sanda prästgård. Kärlekens och
ondskans olika skepnader. Krister Weber.

Fre 28 19.00

Västergarns fiskareförenings årsmöte i Hembygdsgården. Sid. 6

Sön 30 13.00

Temamässa ”Bröd” i Mästerby församlingshem.

Koralbrass.
Sön 30 14.00

Smyckes-workshop med Nina Ljung i Västergarns
hembygdsgård. Sid. 10

Sön 30

Barnklädesmarknad i Sanda bygdegård. Sid 9

Mån 31 19.00

Hembygdsföreningens styrelsemöte i bygdegården.

APRIL 2014
Ons 2 19.00

Passionsandakt hos Marita och Enrico Lucowiesky,

Bäckstäde 594
Lör 5

18-01

Tyrolerafton i Sanda bygdegård. Sid. 7

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Sön 6 16.00

Stickkafé i Västergarns hembygdsgård. Sid. 10

Sön 6 19.00

Lekmannaledd andakt i Sanda prästgårdskapell.
Marita Lukowiesky, gitarr. Kaffe.

Ons 9 11.30-13.00 Bondelunch i Eskelhems bygdegård. Sid. 5
Ons 9 13.30

Gemenskapsträff i Sanda stationshus Sid. 5

Tors 10 17.50-18.20
Mån 21 14.00

Bokbussen stannar vid Sanda bygdegård.

Wadets årsmöte i Västergarns hembygdsgård. Sid 6

Nytt år – ny medlemsavgift!!
Med Sandpappret följer ett inbetalningskort! Din medlemsavgift
betalar bl.a. utgivningen av Sandpappret.
Betala via pg 28 65 38 - 4 Sanda hembygdsförening

Barnklädesmarknad
Sanda bygdegård
30 mars kl. 13 - 16
Barnkläder, leksaker, böcker m.m.
Flera utgångskassor - kaffeservering
VARMT VÄLKOMNA!

Melodikryssfrukost
Lördagen 8 mars kl. 09.00
(programmet börjar redan 09.33)

Sanda bygdegård
Du slipper laga frukost hemma, det fixar Anki och Hasse.
Efter den goda frukosten löser vi melodikrysset tillsammans.
Pennor och kryss finns på plats.
VÄLKOMNA önskar Anki & Hasse
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Stickkafé i Västergarn
9 mars, 6 april, 4 maj kl. 16.00-18.00
i Västergarns hembygdsgård
Kom, tag med det du vill sitta och arbeta med och umgås en stund.
Vill du veta mer, kontakta Maria Ahlstäde tel 24 50 60

Smyckes-workshop med Nina Ljung
Söndag 30 mars kl. 14-17 i Västergarns hembygdsgård
Gör ett smycke till dig själv och KILLAR!!! Gör ett smycke till dig
eller till din flickvän!
Kaffe ingår, materialkostnad tillkommer.

Torrtova med ull, vill du prova att tova?
Konstnär Eva Borgh hjälper och vägleder oss.
Söndag 13 april i Västergarns hembygdsgård
Info om tid, anmälan och materialkostnad i aprilnumret.

Skapa i pappersmassa
Konstnär Ann Uddin hjälper och vägleder oss
Söndag 27 april i Västergarns hembygdsgård
Info om tid, anmälan och materialkostnad i aprilnumret.

Vinprovning
Provning av spanska viner
Efter lektion och provning äter vi en bit mat.
Plats: Hembygdsgården
Mer information i aprilnumret av Sandpappret samt vippskylt
Västergarns hembygdsförening

www.sanda-gotland.net

10

DU, har något att berätta! Om platsen du bor på, huset som stod där
förut, människorna som byggde, skapade, tjänade, drömde och förverkligade… Du har berättelser om vad som skett för längesedan, som
tycks dolt i stenhögar, vägstumpar, i länningar och fornåkrar. Du har
lyssnat till dem som velat berätta, du har själv mycket att berätta. Du
har bilder och fotografier, teckningar och kvarvarande minnesmärken.
Vill du dela med dig?
I snart fyra år har Västergarns Hembygdsförening varit aktiva med dataprogrammet ”Bygdeband”, numera hanterat av Sveriges Hembygdsförbund. Det finns mycket i Bygden att berätta om, i ord, dokument,
bilder, kartor… det kan fogas in i Bygdeband och bli tillgängligt för
fler. Det kan väcka upp andra minnen och andra dokument kan bidra
till mer kunskap.
Vi gör ett UPPROP till Dig som vill bidra till att historien lever vidare… ta
kontakt med oss och berätta om vad du vet. Skriv på mailadress vastergarn.hembygdsforening@hotmail.com
Sen, i höst planerar vi att mötas med datorer och historia i fiberanslutna
Västergarns Hembygdsgård, med avsikt att bli ännu bättre på att utnyttja möjligheterna med Bygdeband.
Gå gärna in på www.bygdeband.se och se vad som finns. Med er hjälp
blir det ännu mera spännande information att ta del av.
Barbro Vigström/Karin Persson

Välkomna till ÅRSMÖTE
í Västergarns hembygdsförening
Söndag 23 mars kl. 15.00 i Hembygdsgården
Vi bjuder på kaffe och hembakat i trevlig gemenskap, och visar bildspel från senaste årets aktiviteter.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 23 februari.
Gå gärna in på hemsidan för mer information.
www.hembygd.se/gotland/vastergarn
Vid ytterligare frågor, kontakta
ordf. Ingela Penje, tel: 245028, 070-952 70 72
Välkomna!
Västergarns hembygdsförening
www.sanda-gotland.net
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Rauk Maskin
Nu har vi även aluminiumställning för
inom och utomhusbruk.
Se hemsida för mer
info.
Pris från 75kr/dygn

Vi hyr ut inom
Entreprenad • Bygg • Trädgård • Verkstad

www.raukmaskin.se
Bokning 0707-509914 Support 0707-506550
Ny bok om Gotlands kyrkor
Vid hembygdsföreningens årsmöte berättade Eva Sjöstrand om boken
”Änglar och drakar. En gotländsk kulturskatt”. I ord och bild skildras
här öns 98 landsortskyrkor av författaren Eva Sjöstrand, formgivaren
Christer Jonson och fotografen Bengt af Geijerstam.
I Sanda kyrka finns troligen den äldsta bilden av jultomten, högst upp
på norra väggen finns en målning där havsfrun försöker dra ner ett
skepp men skeppet räddas av sjöfararnas helgon, Sankt Nikolaus. 1885
skänkte Carl Wallin vid Runne ett krucifix tillverkat i vitmålad zinkplåt, inköpt i Berlin.
Nere i tornrummet hänger en av öns två runklockor.
Inskriptionerna börjar på klockan i Hejde och fortsätter på Sandaklockan. Troligen gjordes båda till
Hejde, men 1526 påbjöds att varje dansk kyrka bara
fick ha en klocka. Samtidigt sprack Sandas storklocka och då lånade de troligen lillklockan från
Hejde. /GM/
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.
I föreningen pågår ett kontinuerligt arbete med Bygdeband, där några
eldsjälar i socknen samlar och lägger in nya och gamla bilder och dokument om platser, hus, människor och händelser i bygden. Gå gärna in på
www.bygdeband.se och sök på Västergarn.
Kommande aktiviteter
Promenader
saml. Hembygdsgård. varje tisdag kl 9.00
Stickcaféer, hembygdsgården
9 mars, 6 april, 4 maj, kl. 16-18
Årsmöte i hembygdsgården
23 mars kl. 15.00
Smyckes-workshop, hembygdsgården
30 mars kl. 14-17
Tova med ull, hembygdsgården
13 april
Skapa i pappersmassa, hembygdsgården
27 april
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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GRATTIS klass 5 Sanda skola
som blev bästa femman i Krullis Cup 2014. De besegrade
Lyckåker 5 efter att ha spelat oavgjort, det var straffar som
avgjorde. Det var tredje gången klassen vann Krullis Cup.

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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Från redaktören!

Om Stjärnklubben och 4H
Roligt att Sanda 4 H fick utmärkelsen Årets Sandabo. 4H:s vision är
att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Kan det bli bättre?
Vi flyttade till Sanda 1975 och hamnade i ett mycket bra grannlag. Vi
kom snabbt in i socknens föreningar och lärde känna många sandabor.
Våra barn var då 6, 3 och 1,5 år och de fick många kompisar i närheten, i grannlaget fanns många barn i ungefär samma ålder, Pär hade fyra
klasskompisar på en sträcka av en kilometer.
Några av barnen startade en klubb på fritiden som de kallade ”Stjärnklubben”. Klubben var ett arv från deras föräldrar som haft klubben på
50-talet. Stjärnklubben ordnade bl.a. teater och underhållning för oss
föräldrar i trädgården. Så småningom övergick Stjärnklubben till 4H.
Genom 4H-företag fick vårt hem getter, höns, ankor och kalkoner och
Lasse bakade bullar och kakor en sommar, så mycket att han skulle bli
konditor, sökte in i Örebro efter högstadiet men ångrade sig och blev
ingenjör.
Av en händelse fick jag tag i verksamhetsberättelsen för 4H Gotland
1984. Där står att Sanda 4H genomfört sitt första hela verksamhetsår.
18 sammankomster, 14 medlemmar och 6 genomförda 4H-företag har
man haft.
Lycka till i fortsättningen Sanda 4H!!

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 14
MANUS IN SENAST 28/3
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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