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SANDA-AFTON 

Sanda bygdegård 

Lördagen 13 april  

kl.18.00-01.00 

Helgrillad gris, potatisgratäng, 

coleslaw, lokalproducerat. 

Mat serveras kl.18-21: 150 kr 

Underhållning av trubadur 

Anmäl sen. 9/4 till 

Tfn 242068 eller 

jonas.susann@telia.com 

VALBORGSMÄSSO- 

FIRANDE 

Sanda bygdegård 30/4 

Elden tänds kl. 20.00 

Inhemsk kör 

Talet till våren hålles av 4 H 

Klass 5 Sanda skola sköter  

kaffeserveringen. 

Underhållning av 4H 

Välkomna! 

             Gökotta vid Petarve vattensåg, söndagen 26 maj, kl.08.00 

      FAGNINGSDAGS 

Tisdagen 23 april, kl. 18.00 fagar vi vid Sanda bygdegård. 

Reservdag vid otjänlig väderlek är torsdagen 25 april. 

Lördagen den 11 maj, kl. 10.00 fagas det vid Petarve vattensåg. 

Hembygdsföreningen bjuder på korv och kaffe.                    

 Välkomna att hjälpa oss att få rent och snyggt. 
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 Till mina kära elever 

Av Alice Larsson 

Tack för att ni ville fira min 90-årsdag tillsammans med mig. Jag bjöd 
er alltid på tårta när jag fyllde år, så jag tyckte vi kunde ännu en gång 
uppleva detta som ett minne efter 25 år som pensionär. Jag berättade i 
bygdegården om mitt nittioåriga liv, från min tidiga ålder och fram till 
min examen 1946. 

Jag skall nu berätta lite om min livsgärning. Jag ville inte störa er med 
mer föredrag den eftermiddagen. Jag såg att ni hade det så trevligt till-
sammans. Mina ögon tårades, när jag satt och såg hur trevligt ni hade 
det tillsammans. Det var så som jag hade önskat. Ni tyckte det var 
länge sedan ni alla hade träffats och kanske inte kände igen varandra. 
När jag satt där och såg på er, kände jag en stor glädje, att jag kunnat 
lägga den viktigaste grunden i ert liv. Ni såg alla så nöjda ut och var så 
glada, så jag tror det har gått bra för er i livet. 

 Jag berättade om den jobbiga tiden i Härnösand, men på examensda-
gen fick jag lärarnas pris till den flitigaste eleven, blev enhälligt vald 
av min klass. Priset var 100 kronor. Det var mycket på den tiden.             
Den dagen jag kom hem blev jag tillfrågad om jag kunde vikariera 
fjorton dagar samt ha examen för en lärare som hade blivit sjuk. Fride-
borg Wahlgren hette hon. Så min första examen höll jag i min 
hemsocken för de elever som fyller 75 år i år.  

Under sommaren sökte jag lediga tjänster och fick en vid Staplebacke 
i Lärbro. När jag hade haft min första skoldag där och barnen gått 
hem, satte jag mig i katedern och tittade runt i skolsalen och de tomma 
bänkarna. Jag tänkte: ”Detta ska bli mitt arbetsrum.” 

Jag har förut berättat hur svårt det var att komma hemifrån när det var 
så oroliga tider och svåra förbindelser. När jag satt där och tänkte på 
vad jag genomgått under de svåra åren, tänkte jag: ”Nu har jag nått 
mitt mål.” Det var en obeskrivlig känsla och lycka. Jag stannade i Lär-
bro i två år och trivdes bra.  

En dag var jag på ett sammanträde  och då sa en farbror: ” Visst är det 
roligt med en ung lärare, men det kommer väl snart en pojke och tar 
henne ifrån oss”, och så blev det. Under tiden i Lärbro vikarierade jag 
i fortsättningsskolan. Det var så på den tiden att pojkar skulle lära sig 
mer skrivarbete och flickorna skulle lära sig mer husligt arbete, t.ex. 
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laga mat osv. Den läraren som skulle ta hand om pojkarna hade blivit 
sjuk, så då blev jag tillfrågad om jag kunde vikariera. Det var under 
jullovet när de andra klasserna hade jullov. Det var 15 pojkar som var 
15 år och jag var 23. De tyckte det var roligt med en ung lärare, så det 
gick bra. Efter en vecka var deras lärare frisk igen och jag fick fortsätta 
mitt jullov. De pojkarna är 75 år i år.  

Så blev det en tjänst ledig i Sanda. Sune ville att jag skulle söka den, 
men jag var lite skeptisk, för det var många som sa, att det inte var bra 
att komma till sin hemsocken som lärare. Sune hade byggnadsfirma på 
den tiden, så han kunde inte flytta. Så det blev att jag sökte tjänsten 
och jag fick den. Det var 1948. Det har jag aldrig ångrat. Jag har trivts 
bra med barnen och föräldrarna. Jag tänkte att hade sandaborna röstat 
mig till deras barns skola så skulle jag göra allt för att hjälpa dem. Det 
var ganska många som sökte tjänsten.  

Jag jobbade för att få barnen att läsa och förstå. Jag anser att det är det 
viktigaste, kan man inte det, kan man heller inte räkna. Det skall vara 
under lärarens ledning hela tiden i skolan. Jag hade mestadels B-form i 
mina klasser. Det är när man har både ettan och tvåan tillsammans. 
Ibland hade jag även dem i trean. Men de som gick i klass 1 behövde 
läraren hela tiden, så då fick man ge tvåan uppgifter som de kunde 
klara. Om jag inte fick tid över till tvåorna, så samlade jag ihop deras 
böcker och tog med mig hem och kollade hur det hade gått. Då såg jag 
om någon inte förstått uppgiften och då fick jag jobba extra med dem 
nästa dag. Så jobbade jag och det gick bra. Sune tyckte jag var trist 
som hängde över böckerna varje kväll.  

Jag åkte även hem och undervisade elever som hade någon barnsjuk-
dom, så att de var borta ganska länge. Det var när vi lärde in en ny 
bokstav. Annars hade de inte fått den träningen som man måste ha. 
Ibland såg jag att en elev var lite besvärad när han/hon skulle läsa. Då 
frågade jag den lilla eleven om han/hon ville stanna inne på rasten så 
skulle vi öva lite när ingen hörde på. Det gick för det mesta bra.  

När jag börjar berätta om skolan finns det en början men inget slut. Det 
här var en liten del av min undervisning. Jag skulle ju berätta om mitt 
90-åriga liv. Jag hade legitimation i alla ämnen, även textilslöjd. Jag 
hade textilslöjd i många år. Mina första tio år var det även betyg på 
lågstadiet.  

Jag får gå tillbaka till min familj. Sune och jag vigdes i Sanda kyrka 
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29/7 1950. Efter åtta års äktenskap kom det en son, som fick namnet 
Thomas, nu 53 år. Sune slutade med firman och utbildade sig till 
slöjdlärare. Thomas hade mamma som lågstadielärare och pappa som 
slöjdlärare. Jag hade inga favoriter, jag tyckte lika mycket om allihop. 
Jag var alltid orolig att något skulle hända er, så jag tittade mig om-
kring på skolgården att ingen var ledsen eller inte hade någon att leka 
med. Jag räknade er alla när ni klev på bussen , så ni alla var med. Ni 
var alltid snälla och lydiga och flitiga. Jag minns er i åldern 7 och 8 år. 
Ni kom och visade att ni tappade en tand, som vi lindade in i ett paket 
som ni skulle visa hemma. Kommer ni ihåg när jag torkade er på ryg-
gen när ni duschat så att ni inte skulle springa ut innan ni var torra. Ni 
ville ha hjälp att knyta mössan, skorna och mycket annat ni ville att 
jag skulle hjälpa er med. När jag hade mina sista elever, 35 år i år, 
blev det en bestämmelse att alla skulle skala sin potatis själv. Det hade 
i regel ingen gjort. Ni tappade potatisen i såsen och det rann sås mel-
lan fingrarna. Jag ville att ettorna skulle få sina potatisar skalade, men 
nej! Det skulle vara lika för alla, så jag fick gå runt till alla och skala 
potatis.  

Så som jag nu har berättat lite om vår skola så minns jag er från den 
tiden. Men när vi träffades i bygdegården fick en del av er tala om vad 
ni hette, jag hade ju inte sett er på så många år. Ni hade aldrig någon 
vikarie, för jag var inte sjukledig någon dag under 40 tjänsteår. Jag var 
bara ledig 3 månader då Thomas kom till världen. Det var inte mer 
ledigt den tiden.  

Jag vill ge er några ord på er väg. Var rädd om er familj. Tiden går så 
fort. Det är tungt när man blir ensam. Det är i år tio år sedan Sune läm-
nade mig i en mycket svår sjukdom. Det är mycket ensamt och tomt, 
men jag har ett mycket fint minne av 53 lyckliga äktenskapsår. Jag går 
ofta till graven och pysslar med blommorna, det är en tröst och känns 
lite lättare när jag går hem. Nu tycker jag att jag berättat lite om mitt 
90-åriga liv. Jag är mycket nöjd med det.  

Än en gång ett hjärtligt tack för att ni kom och firade med mig. Tack 
för alla blommor, kort och brev. Ni tackade för åren hos mig. Vad jag 
förstod så var ni nöjda med min undervisning. Någon har sagt att jag 
var sträng. Men man kan vara sträng på olika sätt. Jag var sträng för 
jag ville att varje dag skulle vara meningsfull. Och jag tror att ni var 
tacksamma för det.  

När jag satt och såg på er, hur glada och nöjda ni såg ut, då tårades 
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Röda korsets kretsstämma 

Kretsstämma hölls i Sanda bygdegård torsdagen 28 februari. Ca 25 
trogna rödakorsare mötte upp. Kvällen inleddes med förhandlingar 
som snabbt klarades av. Hasse Eriksson omvaldes som ordförande och 
Anders Olsson som kassör. Styrelsen ser annars ut som tidigare föru-
tom att Hasse Hansson valde att avgå. Han var tyvärr sjuk denna kväll, 
men vi tackade honom ändå för hans arbete i Sanda Västergarn Röda 
kors, dels som ordförande under många år och sedan som styrelsemed-
lem.  

Sanda Västergarn Röda kors har en god verksamhet med deltagande i 
påbjudna insamlingar, en ökande syförening, arbete på Kupan, jul-
marknad, bussutflykt, medverkan i Västergarnsdagen, blomutlämning 
till jul, deltagande i kretskampen m.m. Styrelsemötena är välbesökta 
och Anna-Stina O och Gunvor M arbetar ytterligare någon dag på Ku-
pan.  

Vi delar ut pengar till bl.a. katastrofreserven och rekreationsdagarna på 
Ekegården, där vi 2012 hade tre medlemmar med som gäster.  

Vad vi önskar är fler medlemmar dock, men det kanske kommer, väl-
komna är ni verkligen.  

Efter förhandlingarna bjöd rote tre på kaffe, bullar och goda kakor 

mina ögon. Det var så jag ville ha det. Med festen i bygdegården och 
alla brev, kort och telegram, samtal från elever, som inte kunde 
komma, så var det omkring 100 som hörde av sig. Vad kan man mer 
begära? Det var ett fint minne för mig och jag hoppas att dagen blir 
minnesrik för er också. 

Sista examen var jag ute på en äng och plockade vilda blommor, 
gjorde 20 buketter och gav till eleverna som minne. 

Jag sänder er många varma hälsningar och önskar er alla allt gott fram-
över i livet! 

Er lågstadielärare 

Alice Larsson 
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Grattis 

Ellen, Anki och Anna Wallin som tog hem andraplatsen i tävlingen 

Gutar frågar gutar. Med endast ½ poäng gick segern till Karl-

Johan Lindgren, Jan Norberg och Sven Norberg från Gammelgarn. 

 

BONDELUNCH 

Sanda bygdegård 

Tisdagen 23 

april  

kl. 11.30-13.00 

ALLA VÄLKOMNA! 

VEST-bygdens LRF 

GEMENSKAPSTRÄFF 

Sanda, Stationshuset/Gullinmuséet 

Onsdag 17 april kl. 13.30 

Sjukhuspastor Anna Ljung berättar  

om sjukhuskyrkan 

Servering 

Välkomna med eller utan handarbete 

Arr: EFS syföreningsråd 

samt sålde lotterier. Så underhöll gruppen Stäure u sma på dragspel, 
bas, ukulele och banjo, de spelade så man hade svårt att sitta still och 
de tackades med en varm applåd. Så vidtog auktionen med Hasse E 
som auktionist och Anders som räknade pengar. Många fina alster 
såsom dukar, trasmatta, stickade strumpor, virkade grytlappar m.m. 
tillsammans med hemliga paket, bakverk och kvistris med virkade 
blomknoppar gick under klubban, Auktionen inbringade tillsammans 
med lotterier och kaffepengar 6 000 kr.  

Kretskampen hos Gunvor och Rune den 13 mars var som vanligt 
roligt att delta i. Frågorna var lättare i år, men det gick inte så bra so m 
det brukar för oss. Av 69 möjliga poäng fick vi 54 - den bästa kretsen 
hade 66 (Sjövik-Östadskretsen). Från Gotland deltog 13 lag och vi 
kom på plats 8, inge lysande men desto roligare hade vi som sagt. 
Tack Gunvor och Rune för kaffe, bullar och kakor och upplåtande av 
huset.  
Inger Eriksson 
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Melodikryssfrukost 

Sanda bygdegård 

Lördagen den 13 april  

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 

VÅRFEST 

Lördagen 20 april kl. 19.00 

Sanda bygdegård 

Mat serveras kl. 19.00 

därefter dans till Pe-Dans 

Anmälan senast 17/4 till 

Ursula Medin tfn 242045 

VÄLKOMNA! 

         Sanda dansförening 

Västergarns hembygdsförenings kommande aktiviteter 

Promenader varje tisdag, samling vid hembygdsgården kl. 09.00 

Valborgsmässofirande vid Valbyte, 30 april kl. 20.00 

Städning och röjning vid Valbyte och hembygdsgården under april, dag 

och tid, se info i vippskylt i korsningen eller kontakta Kjell-Åke Vigström. 

Gökotta/morgonvandring och frukost i hembygdsgården, 19 maj (mer 

info i nästa nummer. 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Sön 7   13-16 Barnklädesmarknad i Sanda bygdegård. Sid 9 

Sön 7   16.00 Familjegudstjänst i Västergarns kyrka.  

   Sanda kyrkis & klubb medverkar. 

Lör 13  09.30 Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård  Sid. 7 

Lör 13  18.00 Sanda-Afton i Sanda bygdegård. Sid. 1 

Sön 14  18.00 Gudstjänst i Mästerby kyrka. 

Ons 17  13.30 Gemenskapsträff i Sanda stationshus/Gullinmuseum 

Lör 20  19.00 Sanda dansförenings vårfest i Sanda bygdegård  s7 

Sön 21  15.00 Föreningsstämma i Sanda Västergarn Fiber i Sanda 

   bygdegård.  Sid 7 

Sön 21  16.00 Familjegudstjänst i Sanda kyrka.  

   Sanda barnkör d.y., medverkar. 

Tis 23 11.30-13 Bondelunch i Sanda bygdegård. Sid 6 

Tis 23    18.00 Fagning vid Sanda bygdegård.  Sid 1 

Ons 24   13.30 Onsdagsträffen i Västergarn. 

Tors 25  18.00 Café Existens i Sanda prästgård. 

Sön 28   16.00 Familjemässa i Sanda kyrka.  

   Sanda barnkör d.ä. medverkar 

Tis  30   20.00 Valborgsmässofirande vid Valbyte. Sid 12 

Tis 30    20.00 Valborgsmässofirande vid Sanda bygdegård. S 1 

 

Tors 2  18-18.30 Bokbussen stannar vid Sanda bygdegård 

APRIL   2013 

MAJ   2013 
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Sön 5    19.00  Gudstjänst i Mästerby kyrka. Koralbrass 

Sön 5    19.00 Sanda hembygdsförenings styrelsemöte i Sanda  

   bygdegård. Obs! Söndag   . 

Tors 9   11.00 Sång från Sanda kyrktorn. Sanda & Klinte  

   Kyrkokörer 

Lör 11   10.00 Fagning vid Petarve  Sid. 1 

 
 

Barnklädesmarknad 

Sanda bygdegård 

7 april kl. 13 - 16 

Barnkläder, leksaker, böcker,  

 m.m. 

Flera utgångskassor. 

Kaffeservering 

VARMT  

VÄLKOMNA! Största socknarna 2012  

(GT 23 mars 2013) 

Visby  23576  inv.               
Västerhejde  2245                     
Othem   1799                 
Hemse   1734                
Klinte   1554                    
Väskinde   1394                   
Lärbro    960                   
Roma    949                     
Bunge    920                   
Sanda    673              

 

                SCHLAGERPUB 

              18 maj kl. 19.30 

Sanda bygdegård 

Direktsändning på storbilds-

skärm 

Gissa vinnaren 
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Årsmöte med Västergarns Hembygdsförening 
 

Hembygdföreningen i Västergarn höll årsmöte i Hembygdsgården den 

10 mars. Alla som bor i Västergarn med omnejd är medlemmar i före-

ningen och många bidrar med stort engagemang och frivilliga timmar 

för de gemensamma tillgångar som vi har att vårda. 

 

Det arkeologiska utgrävningarna har blivit allt mer intressanta och för-

eningen är arkeologerna behjälpliga med uthyrning av lokalen där 

både möjlighet för boende och utställning finns. 

Andra aktiviteter under året var valborgsfirande vid den gamla ham-

nen Valbyte, vandringar, sockendag på festplatsen, konstutställning, 

lammfest, föreläsningar, samarbete för släktäkt, arbete med att få 

stranden fin, arbete med Bygdebandet m.m. 

Inriktning på miljöarbete och landsbygdsutveckling. Anslutning till 

fiber är genomförd. 

En hemsida för Västergarn är under produktion, där vi samlar en stor 
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del av vad socknen har att visa och ge, för ett besök – ett långt besök 

eller bara över dagen – kanske för att skåda fåglar, fiska, titta på den 

rara gotländska nunneörten som bara växer här runt Paviken. Vandra 

på den medeltida Västergarnsvallen, en gång tänkt att bli stor som 

Visby ringmur, bada i hamnen. I Västergarn finns ett hotell, B&B, 

pensionat och många privata uthyrare. Och många olika företagare: 

konst och hantverk, inredning, snickare; här finns bräkande lamm och 

betande kor. Och här finns Sveriges vackraste golfbana. Det finns 

mycket i denna lilla socken. Och då har jag inte ens nämnt de vackra 

solnedgångarna! 

Årsmötet öppnades av ordförande Karin Persson som välkomnade alla 

21 närvarade. 

Roland Johansson valdes till mötesordförande, sekreterare Carina Wi-

ding, justerare Majgun Bäckman och Bertil Karlsson. Verksamhetsbe-

rättelse, ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse föredrogs 

och godkändes. 

 

Ny styrelse ser nu ut så här: 

Till ny ordförande valdes Ingela Penje; ordinarie ledamöter: Barbro 

Wigström, Kjell-Åke Wigström, Majgun Bäckman, Carina Widing, 

Per Widing, Gustaf Leijonhufvud. 

Suppleanter: Åke Andersson, Harald Norbelie, Ann-Louise Karlsson, 

Monika Jonsson och Anders Eklund. 

Till revisorer omvaldes Christer Wintzell, nyval Björn Milton. 

Till revisorssuppleanter Britta Gabrielsson och Nina Ljung. 

Till valberedning omvaldes Gunnar Hoas, Nina Ljung, nyval av Karin 

Persson. 

Avgående ledamöter avtackades. Majgun överlämnade presentkort på 

resa till Lilla Karlsö till Karin Persson. Karin tackade för sin tid som 

ordförande i föreningen och önskade föreningen fortsatt lycka till. 

 

Ingela Penje, ordförande 
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bBAlla typer av bygg- 

och  plåtslageriarbeten 

Takrenoveringar - Takomläggning 

Gratis offert och rådgivning 

Norra kustvägen 69, 623 77 Klintehamn 

070-214 51 19 

Välkomna till 

VALBORGSMÄSSOFIRANDE vid Valbyte 

Brasan tänds kl. 20.00 

Gemensam sång av traktens talanger 

Vårtal 

Försäljning av korv och dryck 

Hjärtligt välkomna! 

Västergarns hembygdsförening 
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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 gemen-

samt 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 
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Vi utför även snöröjning  i västergarnsområdet. 

Rutavdraget gäller   

 

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 mun-

stycke, 350kr /dygn. 

www.raukmaskin.se 

Bokning:  

Robert Gadd. 

0707-509914. 

Linus Fröström. 

0707-506550. 



 15 
www.sanda-gotland.net 



 16 

 

KOPIERING 

1 kr per sida 

Ring Arne Åkerman  tfn 242148 

ANNONSERING 

 Hel sida A5: 300 kr 

 Halv sida: 150 kr 

 1/4 sida: 75 kr 

 Föreningsaktiviteter: Gratis 

MEDLEMSAVGIFT 

Familj: 100 kr - Enskild: 50 kr 

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 19 

MANUS IN SENAST 3 maj 

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros 

Tfn: 0498-242113  E-post: gunvor.malmros@telia.com 

Betala via pg 28 65 38 - 4 

Sanda Hembygdsförening 

Från redaktören! 

Om Bolmsö och Bolmsö sockenblad… 

Söndagen den 17 mars besökte jag tillsammans med 19 andra gotlän-
ningar ön Bolmsö, Smålands största ö i sjön Bolmen. Ön är 42 km2, 
tillhör Ljungby kommun och Kronobergs län, har ca 350 invånare. 
Man når den antingen med linfärja eller bro. Jordbruk, hantverk och 
turism är de viktigaste näringarna. Där finns förskola och skola med 
55 elever, en stor kyrka, s.k. tegnérlada från 1863. Hembygdsför-
eningen är stark och en bygdegård är samlingsplats med stora planer 
på utbyggnad. Man hoppas på inflyttning av barnfamiljer så man får 
behålla sin skola.  

Mycket ser alltså ut som hos oss. Väl hemma igen söker jag fakta om 
Bolmsö på nätet och får då se ytterligare en likhet. De har ett socken-
blad, Bolmsö sockenblad, som är så likt Sandpappret så man kan tro 
att de härmat oss, det kommer ut varje månad, har 16 sidor och hand-
lar om ungefär samma saker. Deras blad är dock äldre än vårt, 298 
nummer = ca 25 år. Sandpappret är bara ca 200 nummer = snart17 år 
gammalt. 

Däremot har vi nästan dubbelt så många invånare. Läs på sidan 9. 

Läs mer på www.bolmso.se 

Gunvor 


