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Brasorna tänds på valborgsmässoafton...
Sanda

Västergarn

vid bygdegården

vid Valbyte

kl. 20.00

Kl. 20.00

Sång
Vårtal: Karin Farinder
Underhållning av 4H
Klass 5 Sanda skola
sköter serveringen.

Gemensam sång av
traktens talanger.
Försäljning av korv o dryck.

Välkomna!
Sanda hembygdsförening

Hjärtligt välkomna!
Västergarns hembygdsförening

Vårtal

… och innan dess skall det fagas och röjas.
13 april kl. 10.00 - samling Västergarns hembygdsgård. Bl.a. röjer
vi bakom ladan för att där kunna ha en del aktiviteter.
Medtag det redskap du vill röja med, sekatör, kratta, sax…
Vi bjuder på en lättare lunch.
24 april kl. 18.00 - Fagning vid Sanda bygdegård
Reservdag vid otjänlig väderlek - 28 april kl. 18.00
Hembygdsföreningen bjuder på grillad korv.
Välkomna med i jobbet!
www.sanda-gotland.net
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TACK!
Vi vill varmt tacka Sanda hembygdsförening för vandringspriset
”Årets Sandabo”. Glatt överraskade, stolta och glada fortsätter vi
framåt.
Än en gång, stort tack!
Sanda 4H

Sandpappersutkörare sökes!!
Som ni nog förstår så räcker det inte med att någon skriver och trycker
Sandpappret, det skall ut till era postlådor också. Vi behöver fler som
vill offra några timmar varannan månad och köra en runda på ca 3 mil
för att dela ut Sandpappret. Hör av er till Gunnel Wallin, tfn 242025,
om ni vill bidra till att Sandpappret blir utdelat även i fortsättningen.

Svenska kyrkan förlorar medlemmar
Under 2013 tappade Svenska Kyrkan sammanlagt 844 medlemmar på
Gotland. Endast 51 personer valde att begära inträde under året. Sammanlagt valde 599 gotlänningar att lämna kyrkan under 2013. Tillsammans med att fler medlemmar dog än antalet barn som döptes tappade
Svenska Kyrkan på Gotland sammanlagt 844 medlemmar under året.
51 personer valde aktivt att begära inträde i kyrkan, och 305 barn döptes under 2013.
Hur ser det då ut i Sanda, Västergarn och Mästerby församling?
I församlingen bor 1041 personer, 824 av dem är medlemmar i
Svenska kyrkan. Medlemsantalet minskade med en person vilket utgör
0,1 % av medlemmarna. En ny medlem fick man medan 9 personer
begärt utträde.
Av Gotlands 57 161 invånare är 41 556 medlemmar, minskningen 844
personer utgör 2 %.
Sanda, Västergarn och Mästerby församling har alltså klarat sig bra.
www.sanda-gotland.net
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Blomauktion
Måndag 28 april kl. 19.00 i Gervaldsgården
Ta med blomskott, plantor, krukväxter, lökar mm
Kaffe
Alla välkomna, även herrar
Arr: Sanda och Eskelhems Centerkvinnor

Sanda och Klinte kyrkokörer
med förstärkning framför

Jesus Christ Superstar
Under ledning av Lena Gomér
Erling Lindvall, piano.
Erik Bergh, solosång

Torsdag 17/4

Onsdag 16/4

19.00

19.00

Eskelhems

Sanda kyrka

kyrka
Alla varmt välkomna!
www.sanda-gotland.net
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Styrelsen presenterar sig.
Vid Sanda hembygdsförenings årsmöte valdes Sofia Siggelin som ordinarie ledamot i styrelsen. Här följer en presentation:
Hej, jag heter Sofia Siggelin och är 35 år. Jag är född i Alva, men flyttade till Visby ganska tidigt. Nu har vi bott i Sanda i lite drygt två år
och vi stortrivs. Med ”vi” menas förutom jag själv, min man Johan
Malmborg, vår dotter Signe, 2,5 år och hunden Lukas, som är av rasen Cavalier King Charles Spaniel. Dessutom väntar vi tillökning som
beräknas anlända till vår längtande familj i början av maj.
Förutom ett inhopp i butiken på Stenhuse gård förra sommaren (2013)
har jag varit mammaledig så länge vi har bott här. (Vi flyttade hem
från fastlandet i februari 2012.)
Jag blev invald i som suppleant i styrelsen på årsmötet 2013, och sedermera som ordinarie ledamot vid senaste (2014) årsmötet.
Vilka uppgifter har du i styrelsen?
Det vet jag inte riktigt än… men jag försöker vara med och hjälpa till
där det behövs, när det behövs.
Varför är du med i styrelsen, och vad vill du med ditt styrelsearbete?
För att jag är av naturen nyfiken och vill veta vad som är på gång!
Dessutom brinner jag för en Levande Landsbygd och tycker det är viktigt att det händer saker!
Vad är det bästa med Sanda?
Att det är nära till både hav och skog. Nära till både stad och land.
Vad är det sämsta med Sanda?
Jag kan inte komma på nåt.
Vad vill du förändra?
Eftersom jag är väldigt ny i både socknen och styrelsen, så väljer jag
att hålla låg profil tills jag blivit mer varm i kläderna. Jag hakar på
och hjälper till så gott jag kan där det behövs!

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!
Gemenskapsträff
Onsdag 9 april kl. 13.30
i Sanda stationshus/Gullinmuseet
Erik Larsson sjunger med och för oss.
Kaffeservering
Handarbete får medtagas
Sanda EFS hälsar alla välkomna!

VEST-bygdens LRF
hälsar alla hjärtligt välkomna till

Bondelunch
Onsdag 9 april kl. 11.30-13.00
Eskelhems bygdegård

Vårmarknad i Hejde
Lördag & söndag 12-13 april kl. 11-16
Hejdebo vandrarhem

Bröd, bullar,knäcke,
honung, ägg

www.hejdebo.se tel. 0498-243040

Kyrkan visas söndag kl. 13.00
Musikunderhållning kl. 12.00 & 14.00
Café - soppa, paj, korv, våfflor.

Massage, Rosenserien,
aloe vera, tvålar

Keramik,
betong,
smycken

VÄLKOMNA!
www.sanda-gotland.net

Konst &
hantverk

Ull & skinn,
tovat, smide
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Sanda Västergarn Röda Kors
Sanda Västergarn Röda Kors hade den 27 februari kretsstämma i Gervaldsgården i Sanda. Cirka 20 personer var närvarande - med tanke på
att vi bara är 70 medlemmar i kretsen så är vi så nöjda. Årsmötet klarades snabbt av och gick i omvalets tecken. Ordförande är Hasse Eriksson, kassör Anders Olsson och ledamöter Eivor Viding, Astrid
Öberg, Gertrud Andersson, Vivianne Dahlberg, Agneta Olsson, Ylva
Pettersson och Inger Eriksson. Omval också på revisorerna Ove Norragård och Lars Österlund och på valberedning med Lars Österlund och
Mareta Olsson. Kupanansvarig är Anna-Stina Olsson och ordinarie i
Södra samverkansrådet är Hasse med Anders som ersättare.
Verksamhetsberättelsen som godkändes vittnar om en som vanligt aktiv krets med styrelsemöten och påbjudna insamlingar tillsammans
med årsmöte med auktion, kretskamp, kroppkaksfest, lotteri på Västergarnsdagen, julmarknad, bussutflykt, blomutdelning och engagemang
genom både arbete och deltagare från kretsen på rekreationsdagarna,
en syförening som bara växer i antal samt inte att förglömma arbetet
på Kupan.
Cirka 25 000 kr samlades in under året och vidarebefordrades till behövande och utsatta. Efter förhandlingarna brukar auktion vidta, men
den har vi i år flyttat till hösten. Lotter såldes och vi fick gott kaffe och
bröd innan kvällens höjdpunkt, Anna Ulmstedt, tog till orda och berättade om människor hon mött i sitt liv. En fantastisk berättelse, som
oftast lockade till skratt! Hon fick en varm applåd, tulpaner och en
kaffekollekt till det barnhem på Filippinerna, som hon arbetar för.
Hasse avslutade och vi tackade varandra för en fin kväll. /Inger
Årsmöte med Västergarns hembygdsförening.
Hembygdsföreningen i Västergarn höll årsmöte i hembygdsgården den
23 mars. Alla som bor i Västergarn med omnejd är medlemmar i föreningen och många bidrar med stort engagemang och frivilliga timmar
för de gemensamma tillgångar som vi har att vårda.
Årsmötet öppnades av ordförande Ingela Penje, som välkomnade alla
21 närvarande. Roland Johansson valdes till mötesordförande, sekreterare Carina Widing, justerare Harald Norbelie och Göran Nilsson.
Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse föredrogs och godkändes.
Verksamhetsberättelsen presenterades med ett bildspel: sockendag på
festplatsen, konstutställning, lammfest, föreläsningar, vandringar,
www.sanda-gotland.net
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rensning av släke för att få stranden fin, arbete med Bygdebandet, traditionellt valborgsfirande vid den gamla hamnen Valbyte. Det är tjugo
år sedan strandboden vid Valbyte byggdes och det firades i år med att
hembygdsföreningen bjöd på nyrökta flundror och tillbehör, musik och
Henna Carlsson berättade minnen från bygget.
De arkeologiska utgrävningarna vid Västergarnsvallen och Paviken
fortsatte under sommaren och föreningen var arkeologerna behjälplig
med uthyrning av lokal där möjlighet för både boende och utställning
finns.
En hemsida www.vastergarn.info har producerats, där vi samlar vad
socknen har att visa och ger besökarna tips om boende, naturupplevelser, konst och kultur, företag, konsthantverkare, golf med mera.
Nya styrelsen ser nu ut så här:
Till ordförande omvaldes Ingela Penje. Ordinarie ledamöter: Barbro
Wigström, Kjell-Åke Wigström, Majgun Bäckman, Carina Widing,
Per Widing. Ny: Håkan Nordenberger.
Suppleanter: Åke Andersson, Harald Norbelie, Ann-Louise Karlsson.
Nya: Britt Packendorff och Ingela Blomström.
Till revisorer omvaldes Christer Wintzell och Björn Milton.
Revisorssuppleanter: Nina Ljung och Ulf Wassdahl.
Till valberedning omvaldes Gunnar Hoas, Nina Ljung, nyval av Maria
Ahlstäde
Avgående ledamöter avtackades. /Ingela Penje, ordförande

Vinprovning
Provning av spanska viner med vinkännare

Datum: 11 april kl. 18.30 Plats: Hembygdsgården
Efter lektion och provning äter vi en bit mat
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!
Mer info och anmälan senast 8/4 till
Majgun Bäckman tel: 0731- 40 00 13
Västergarns hembygdsförening
www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
Lör 5

18-01

APRIL 2014
Tyrolerafton i Sanda bygdegård.

Sön 6 16.00

Stickkafé i Västergarns hembygdsgård. Sid.11

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

Bokbussen stannar vid Sanda bygdegård.

Sön 13 10.00

Fagning vid Västergarns hembygdsgård. Sid. 1

Sön 13 19.00

Passionsgudstjänst i Mästerby församlingshem.
Kaffe.

Ons 16 19.00

Konsert, Jesus Christ Superstar i Sanda kyrka. S 3

Tors 17 19.00

Skärtorsdagsmässa med avklädande av altaret i
Sanda kyrka.

Tors 17 19.00

Sanda dansförenings påskfest i Sanda bygdegård. S.9

Fre 18

14.00

Sanda Västergarn Fibers föreningsstämma i Sanda
bygdegård.

Mån 21 14.00

Wadets årsmöte i Västergarns hembygdsgård. Sid 5

Mån 21 14.00

Provgå nya vandringsleden. Samling vid Tjuls. S. 9

Mån 21 19.00

Vi sjunger påskens psalmer i Västergarns kyrka.

Tis 22 8.40-13.40 Bokbussen finns vid Sanda skola.
Tors 24 18.00

Fagning vid Sanda bygdegård. Sid. 1

Sön 27 11.00

Familjegudstjänst i Sanda kyrka. Korv.

Sön 27 11-15

Skapa i pappersmassa Västergarns hembygds
gård. Sid 11

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Mån 28 19.00

Styrelsemöte Sanda Hbf i Sanda bygdegård

Mån 28 19.00

Blomauktion i Gervaldsgården. Sid. 3

Ons 30 20.00

Valborgsmässofirande vid Valbyte. Sid. 1

Ons 30 20.00

Valborgsmässofirande vid Sanda bygdegård. Sid. 1
MAJ 2014

Sön 4 16.00

Stickkafé i Västergarns hembygdsgård. Sid. 11

Sön 4 19.00

Vi sjunger Britt G Hallqvist-psalmer i Mästerby
kyrka.

Lör 10 09.30

Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård

Sön 11 11.00

Torrtova med ull i Västergarns hembygdsgård.

Påskfest
Torsdagen 17 april kl. 19.00 - 24.00
Sanda bygdegård
Middag med inslag av påsken
Dans till OKTAV
Anmäl sen. 13/4 till Ingela Engelbrektsson, 0707-970902
eller via e-post sandadansforening@hotmail.com

Sanda dansförening
Måndagen den 21 april

provgår vi den nya vandringsleden
mellan Sanda och Eskelhem
Samling vid Tjuls station kl. 14.00
Meningen är att leden skall skyltas upp med sevärdheter av olika slag.
Medtag idéer om vad som är sevärt och bör få en skylt.
Ta också med kafferyggsäck!
Vi hoppas på riktigt fint promenadväder!
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Allt under himmelens fäste
1948-1955 utgavs Gotländska visor 1-3,samlade av P.A. Säve. Där hittar man visan ”Allt under himmelens fäste”, en visa som Gunnel Mauritzon sjunger varje år i Sanda kyrka, vid Gullinkonserten. Denna visa
tyckte också Lars Gullin också om. Intressant är visans upptecknare.
Under visan står:
Upptecknad av Gabriel Herlitz efter Catharina Magdalena Hans dotter, Mafrids i Västergarn (Cajsa Lena Mafrids), och Carl Niklas
Carlsson, Sanda.
Allt under himmelens fäste
Allt under himmelens fäste, där sitta stjärnor små
Den vännen som jag älskat, den kan jag aldrig få.
En liten tid i verlden, jag hade mig en vän
Och alla mina tankar, dem fäste jag på den.
Hon (han) föll uti mitt tycke, det rår jag inte för
Hon (han) lofte bli mig trogen, allt till sin bleka död.
Hvad tror du det mig göra skall, en gång om jag får se
En annan hvila i din famn, det du har lofvat mig.
Hvad smärta månd det vara, att se sin lilla vän
Uti en annans sköte, och att hon (han) mig har förglömt.
Det här har jag tagit ur ”Gutavisor och andra visor upptecknade på
Gotland” av Svante Pettersson och Ragnar Bjersby. 1978 De skriver
så här om traditionsbärarna:
Hansdotter, Catharina Magdalena (Cajsa Lena Mafrids) 17741854
Cajsa Lena Hansdotter var av bondesläkt från Mafrids i Västergarn
men levde livet igenom under knappa förhållanden. Hon hade varit
tjänstepiga i en rad socknar på mellersta Gotland, när hon 1820 kom
till Sanda prästgård. Från 1829 bodde hon åter vid Mafrids, mot slutet
av sitt liv tillsammans med sonen Jacob. När hon dog, fick hon av pastor följande omdöme i kyrkoboken: ”Hade varit en trogen tjenare och
dog hon i lugn under sitt laga tak, 79 år gammal.”
Carlsson, Carl Niclas, Sanda. 1822 - 1885
C.N. Carlsson föddes vid Anderse i Sanda och var son till den framståwww.sanda-gotland.net
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ende spelmannen, husbonden Isac Carlsson (1794-1835) och dennes
hustru Anna-Greta Nilsdotter (1799-1882).
Efter examen vid Folkskoleseminariet i Visby år 1845 var C.N. Carlsson i drygt tjugo år folkskollärare och kantor i Hejde. 1867 tillträdde
han motsvarande befattningar i Lärbro, där han stannade till sin död.
Herlitz, Gabriel Jacob, Sanda och Visby. 1812 - 1889
Gabriel Herlitz var son till prosten Nils Herlitz i Sanda. Efter studier i
Uppsala i början av 1830-talet återvände han till Gotland och blev sedermera magistratssekreterare och rådman i Visby.
Gabriel Herlitz var musikaliskt bildad men ägde också ett spontant intresse för visor och folkmusik. Till P.A. Säves Gotländska samlingar
har han bidragit med bl.a. tretton visor.
Gunvor ( efter tips av Eva Sjöstrand)

Hantverk och konst i Västergarns hembygdsgård
Stickkafé i Västergarn - 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

Skapa i pappersmassa
Konstnär Ann Uddin hjälper och vägleder oss.
Söndag 27 april i Västergarns hembygdsgård.
Kl. 11.00 – 15.00 ca. Materialkostnad 50:Tag med något litet att äta, vi bjuder på kaffe och kaka.

Torrtova med ull, vill du prova att tova…
Konstnär Eva Borgh hjälper och vägleder oss.
OBS! ÄNDRAD TID TILL söndag 11 maj.
Västergarns hembygdsgård kl. 11.00 - 15.00 ca.
Materialkostnad 50:Tag med något litet att äta, vi bjuder på kaffe och kaka.
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
6 april, 4 maj, kl. 16-18
Vinprovning i hembygdsgården
11 april se annons
Skapa i pappersmassa, hembygdsgården 27 april kl. 11.00-15.00 ca
Tova med ull, hembygdsgården
11 maj kl. 11.00-15.00 ca
Fagning, hembygdsgården
13 april 10.00
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
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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Folkmängden i våra socknar 2013
Sanda hade 675 invånare vilket innebär en minskning med en person,
Västergarn däremot ökade med 6 personer och hade 172 invånare.
Flyttnettot i Sanda var –5 och födelsenettot 4. Västergarns flyttnetto
var 7 och födelsenettot –1. Källa: GT och GA 26 mars 2014

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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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
Klintetraktens framtid
Vi undrar om du/ni skulle kunna ta en plats i styrelsen för den förening,
(paraplyorganisation som skall bildas för ”Klintetraktens Framtid”?
Det är meningen att i föreningens stadgar ska anges att det är en ideell förening som förutom kommunala frågor skall ta tillvara naturskydds– och eller
miljöintressen inom området Klinte med omgivande socknar. Vi har tänkt
oss att såväl enskilda som föreningar, organisationer ska kunna vara medlemmar.
I vår huvudverksamhet ingår också att ta tillvara trakten och dess intressen;
samhällsservice, kommunikationer, sevärdheter, tillgänglighet m.m. Vi ser
det därför som en nödvändighet att ha med också representanter från intilliggande socknar.
Vi kommer att ha ett föreningsbildande möte den 24 april kl. 18.30 på
biblioteket i Klintehamn.
Ev. frågor besvaras av:
Sven Jakobsson, tel 0498-240177 Karin Persson, tel 073-8145470
Britt Johansson, tel 073-9935469
www.sanda-gotland.net
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www.sanda-gotland.net
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Om skinkförpackningar och tuppar…
Vem är det som inte vågar komma hem med Scans skinkförpackningar
utan slänger dem i diket mellan oss och Kjell? Det skulle kunna vara
en bra början på en roman men nu är det så att någon tycker att dikena
mellan oss och Kjell o Ylva är en bra soptipp.
Det är andra gången sen jul som jag städar upp
efter skinkätarna, nu fick jag ihop 12 skinkförpackningar, både rökt och kokt skinka, en
cocacolamugg och en mjölkförpackning. Tydligen har någon bara tömt ur kassen, annars
skulle jag ha hittat den också. Vi behöver nog en återvinningsstation i
Sanda…
Dessutom njuter jag mer av vitsippor i naturen än av vit plast från inplastat foder, snälla, ta hand om den plasten!
Jag har fått höns till grannar, grannen har byggt ett jättefint hönshus
och nu gal tuppen för fullt. Ett härligt ljud, det påminner om barndomen på bondgården och när barnen var 4H:are och hade sina höns här
hemma.
Jag önskar er en fin och plastfri vår!

KOPIERING

1 kr per sida
Ring Arne Åkerman tfn 242148

MEDLEMSAVGIFT
Familj: 100 kr - Enskild: 50 kr

Gunvor
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 18
MANUS IN SENAST 25/4
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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