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Midsommarfirande vid Sanda Bygdegård
Den 22:e juni är det dags för sedvanligt midsommarfirande i Bygdegården.
Stången kläs kl 14.
Ta med egna blommor.
Dans, kaffe och jordgubbstårta.
Tur i lövad skrinda för barnen.
Välkomna

Gullin-Konsert
Lars Gullin konsert i Sanda kyrka 1 juli kl 17.00 och
20.00.
Medverkar gör Jan Allan trumpet, Georg Riedel bas,
Daniel Svensson, gitarr, Gunnel Mauritzson sång
och kören LaudaEnsemblen under ledning av
Karl Thorson, samt årets Gullinstipendiat Stefan
Forssén, tonsättare och musiker .
Biljetter säljs vid kyrkan
Förköp på Coop i Visby och
fd Preem i Klintehamn (tel 24 05 26)
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Återigen har vi blivit morfar och mormor
Bror föddes i mars i Dublin. Han var en stor krabat som vägde 4820g och var 57cm
lång.
Nils-Erik och Lena vid Botvide
Nu börjar Stina och Bosses hus att växa upp på gränsen mellan Sanda och Västergarn.
Till sommaren flyttar de tillsammans med sina sorkar Gusten, 4 år och Vidar, 2 år.
Stina jobbar i skolan och Bosse är byggnadsingenjör. Deras nya adress här på Gotland blir Sanda Norrgårde 406.
Mot hösten får vi hem vår son.
Nils-Erik och Lena
PS. När du läser detta står huset på plats DS.
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På gång i hembygdsföreningen.
Dansbanan i parken
En del av dansbanan har ruttnat och nu skall vissa delar av den bytas ut så att
det inte skall vara förenat med livsfara att ta sig en svängom i sommar.
Gullinmuseet
Vi har under våren satt i gång med yttre renovering av stationshuset, till detta
har vi sökt och fått pengar från länsstyrelsen. Naturligtvis räcker inte pengarna
till så mycket mer än material så det mesta arbetet får vi göra ideellt. Varje
onsdagskväll har några flitiga personer skrapat väggar, så att det snart går att
måla. Dessutom jobbar de pensionerade snickarna Putte och Rune hela dagar
ibland. De har bl.a. bytt ut vissa delar av väggarna, skrapat fönster, rest ställning mm. Förutom att måla huset utvändigt skall verandan fixas till, skorstenstopparna bör bytas ut och vi skall försöka få fason på dasset. Ett stort bekymmer med dasset är att få hyresgästerna att flytta ut, de betalar inte ens
hyra, de ägnar sig åt husockupation. Eftersom de inte frivilligt vill överge sin
bostad måste vi nog tyvärr ta till hårda tvångsmetoder.
Jan Östlund jobbar med vår hemsida som nu är tillgänglig på nätet med adressen
http://www.gullinmuseet.se.
Gå gärna in och titta på den. Den kommer att fyllas på med mer fakta efter
hand.
Så planerar vi årets Gullinvecka. Den kommer liksom förra året att innehålla
konserter, föredrag och dans i parken. Veckan innan veckan kommer Håkan
Anderson, Tovan Obrador, Lars Hasselroth och Charlie Östborn att framföra
ett program ”Lars Gullin i text och ton” den 27 juni och veckan efter veckan,
den 13 juli, spelar Andreas Pettersson, Josef Karnebäck och Jesper Kviberg.
Själva Gullinveckan pågår 1 – 6 juli.
Snart får vi upp en riktig skylt vid vägen så att det skall bli lätt att hitta. Det
första stora besöket har redan ägt rum, den 21 maj hade vi besök av 35 elever
och tre lärare från musiklinjen på Kävesta folkhögskola utanför Örebro.
Som ni förstår så finns det mycket att göra vid museet, vill ni vara med så finns
det plats för er i vårt gäng, vi har faktiskt ganska roligt också, annars höll vi
nog inte på. En viktig punkt under våra arbetskvällar är fikastunden.
/Gunvor/
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Vad som händer i Sanda Västergarn Röda Kors
under sommaren.
Söndagen den 15 juli mellan kl. 12.00- 16.00 är det
Västergarnsdagen på festplatsen i Västergarn. Röda Korset är på plats med
det sedvanliga lotteriet med många fina vinster som vanligt. Vill ni lämna något till lotteriet – bakat, sytt m.m. så är det välkommet och ring då Anders
242018 eller Hasse H 245044 så hämtar de. Varmt välkomna att köpa lotter!
Söndagen den 26 augusti går vår sedvanliga bussutflykt av stapeln. Notera
dagen men mer information kommer i nästa Sandpapper eller t.o.m i augustinumret!.
I år har vi lämnat 2.000:- ur kassan till vårinsamlingen.
Vi har fått två nya medlemmar i kretsen som vi varmt välkomnar.
Sanda Västergarn Röda Kor s och dess syförening har också lämnat
en blomma och en gåva till Röda Korset centralt till Lisa Melins minne.
Blomman lade Anders ned vid begravningen i Sanda kyrka den 28 april
med ett varmt tack för hennes engagemang i och för Röda Korset.
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
Juni 2012
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Strandstädning (sid 7)
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18-20 Fibercafé med korvgrillning, Sanda Bygdegård
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Sommarvandring (sid 3)
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Information om renoveringen av Sanda kyrka (sid 9)
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Spelmansstämma, Sanda prästgårdspark
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18-20 Fibercafé, Sanda Bygdegård (svfiber.wordpress.com)
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Sommarvandring (sid 3)
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Strandstädning (sid 7)
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18-20 Fibercafé, Sanda Bygdegård (svfiber.wordpress.com)
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Sommarvandring (sid 3)
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Midsommarfirande vid Sanda Bygdegård (sid 1)
Juli 2012
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17 o 20 Gullinkonsert i Sanda Kyrka (sid 1 och 2)
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Samtal med Bosse Stor, Sanda station (sid 2)
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Konsert i Sanda Kyrka (sid 2)
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Utedans med Playtones, Sanda Bygdegårdspark (sid 2)
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Georg Gershwin i nytt ljus, Sanda station (sid 2)
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13-16 Vernisage, Västergarns Hembygdsgård (sid 5)

15

12-16 Sockendag, Västergarns festplats (sid 9)

Spelmansstämma
Söndagen 10 juni i Sanda prästgårdspark
Program
13.00 Spelmansmässa i Sanda kyrka
14.00 Invigning av spelmansstämman Mer information på
14.10 Allspel
http://gotlandsspelmansforbund.se/
14.45 Dansuppvisning
15.30 Öppen scen Välkomna att spela och sjunga.
Sanda & Västergarn i samarbetar med

Mellersta & Visby
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Sanda & Västergarn i samarbetar med

Mellersta & Visby
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Sanda kyrka skall renoveras och projekteringsarbetet pågår för tillfället.
Information om förändringar och renoveringsarbete kommer att bli
den 7 juni kl 19.00 i Sanda kyrka.
Alla församlingsbor är varmt välkomna till denna kväll för att lämna eller framföra
synpunkter!
Välkomna hälsar kyrkorådet i Sanda Västergarn och Mästerby församling
Vid eventuella frågor kontakta Gunvor Westberg tel 245053

Varpaträning Sanda IP
Tisdagar kl. 18,00
På Sanda IP bakom skolan
/Välkomna
PS vi har lånevarpor till de yngsta DS

Grattis till Guldet!

Sanda skola har åter haft goda framgångar i
skol-DM i varpa i årskurs 4 tog;
Abbe Stenman åk 4
Malte Stenman åk 3
Hannes Sjölander Fk
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Ni har just läst det nummer där skohornet använts flitigast för att
få in alla aktiviteter och händelser som omger oss i bygden, även om jag
precis klarade av sista manusen genom att plocka bort lite dekorativa
blommor vilket gjorde hela numret späckat med vikigt information för
alla boende och sommarboende i våra fina socknar.
Speciellt kul är det med firandet av vår egen världskändis Lars Gullin,
som uppmärksammas varje år med konserter med mera. Vem vet, kanske även undertecknad har blivit tillräckligt vuxen för att gå på jazzkonsert. Men något jag definitivt inte skall missa är det traditionsenliga
midsommarfirandet i Sanda Bygdegård. Ingen sommar utan att på lagom avstånd sitta och se på barn och vuxna dansa runt stången ackompanjerade av Marita, Kalle, Ursula mfl.

Olof

Ny Sandabo
Anna Wallin och Martin Abrahamsson vid Hemmungs har fått en son.
Sorken föddes 30 maj, vägde 3680g och är 50 cm lång och skall heta Arvid.
En blivande pärkkarl för Vänge eller kanske Västergarn tror morbror Rasmus.
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 26
MANUS IN SENAST 24 juni

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