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NR  6   JUNI  2014  Årg. 19 

 

       MIDSOMMARFIRANDE  

    vid Sanda bygdegård 

Midsommarafton 20 juni kl. 14.00 

 Vi klär stången tillsammans 

 Ta gärna med blommor 
 Dans kring stången 

 Kaffe och jordgubbstårta 

 Tur i lövad skrinda för barnen 

              VÄLKOMNA! 

    Arr: Sanda hembygdsförening    

HOLY GRAIL 
Konsert till minne av Lars Gullin och hans musik 

Sanda kyrka söndagen 29 juni kl. 17.00 och 20.00 

Medverkande: Jan Allan trumpet, Georg Riedel bas, 

Daniel Svensson gitarr, Gunnel Mauritszon sång, samt  

årets Gullinstipendiat, Lina Nyberg sång. 

Pris: 200 kr + förköpsavgift 

Förköp på Coop Visby samt Preem Klintehamn (tfn 24 05 26) 
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Var finns handdukarna? 

 

Det saknas kökshanddukar i 

bygdegården. Kan det vara 

så att någon tagit hem dem 

för tvättning men glömt att 

lämna tillbaka dem? 

Har ni några handdukar som 

ni vill skänka så tar vi tack-

samt emot dem. 

 

 

Styrelsen 

Sanda hembygdsförening 

BADTUNNA uthyres 

Mobil badtunna för 6-8 personer uthyres. Tunnan är monterad på 

obromsad släpvagn. Det tar ungefär tre timmar att fylla upp baljan och 

lika lång tid att värma vattnet. Finns i Västergarn. 

Pris: Måndag - torsdag: 600:-/dygn 

Fredag - söndag: 800:-/dygn. Storhelg t.ex. midsommar o. nyår: 1200:- 

Ring: Maria Ohlén o Börje Lyberg, 0498-245001, 0705145118 

Ett stort och varmt TACK till alla medverkande - barn, ungdomar 

och ledare i Musikalen i Fröjel kyrka söndagen den 11 maj. Kyrkis 

och Klubben från Sanda och Klinte spelade och sjöng av hjärtans 

lust för en fullsatt kyrka! 
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          Arr: Sanda hembygdsförening i samarbete med  
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Vandringar i Västergarn 

Västergarns hembygdsförenings Försommarvandringar går nu i Väs-

tergarns och grannsocknarnas utkanter. Efter den första i Lekarve och 

Mafrids marker, följer nu… 

4 juni, kl 19.00 den andra,  

där vi envist utforskar en vägled på Pavikens västra sida, utritad på 

1700-talskartan, och sen, efter en osannolik ekbacke, vänder i strand-

området vid Valva. 

Start– och mötesplats vid STELOR. 

18 juni, kl. 19.00, den tredje och sista, 

där vi bekantar oss med ett makalöst änge i historiska marker vid Al-

vena i Eskelhem. 

Start– och mötesplats på vägen mellan Västergarn och Eskelhem, 

efter bron och vid Alvena-skylten. 

 Som vanligt; kläder och skor för alla 

 slags väder…  och liten matsäck. 

 Ont om P-platser så Cykel är bästa 

 transportmedlet. 

 Frågor? 

 Ring Barbro Vigström, 0762-370294, 

 Karin Persson, 0738-145470 

VÄLKOMNA! 

Västergarns hembygdsförening  

och 
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Strandstädning i Västergarn 

Västergarns hembygdsförening har även i år arbetat för att få fram 
resurser till en fortsatt strandstädning och med glädje kan vi berätta 
att Länsstyrelsen har beviljat ett 1-årigt LOVA-bidrag till ”Släktäkt i 
Västergarn”.  

Det gör det möjligt att under sommaren med frivilliga krafter och ma-
skininsatser fortsätta med städningen för att få stranden och hamnen 
tillgänglig och fin och inte minst, för att bidraga till minskade mängder 
av fosfor och kväve i Östersjön. För att bidraget skall betalas ut krävs 
egna ideella timmar, så nu uppmuntrar vi alla att hjälpas åt att räfsa.  

Grovrensning har påbörjats med maskiner och den gemensamma 
städningen börjar tisdag den 10 juni och avslutas tisdag 5 augusti. Föl-
jande tisdagar kl 18-20 samlas vi vid stranden, där finns en del räfsor 
och grepar, men tag gärna med eget redskap! Vippskylt kommer att 
finnas vid väg 140 med info.  

Och varför inte en ”eftersläkning” på Stelor... 
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Lite information om vad som händer i Sanda Västergarn Röda Kors 

under resten av 2014. 

Västergarnsdagen - i slutet på juli (dag och tid kommer i julinr.) på 
festplatsen. Då deltar vi som vanligt med ett lotteri med finfina vins-
ter. Bussutflykten äger i år rum den 31 augusti. Som vanligt en höjdare 
och i år har vi en superguide - Gunvor Malmros har lovat berätta om 
sevärdheter på sudret, framför allt hennes barndomssocken Gröt-
lingbo. Information om bussresan i augustinumret.  
 

Auktion och stort kaffekalas i bygdegården den 11 oktober. Precis som 
vi bestämde på årsmötet blir auktionen i höst. Vi berättar mer i okto-
bernr. Som vanligt finns vi med på julmarknaden med ett lotteri och 
sen är det kroppkakor och nytt årsmöte 2015… 
 

Ja, vi har mycket att se fram emot. Vi finns på EU-valet med bössor - 
insamlingen delar vi med Hejde - Vätekretsen.  
 

Det blir rekreationsdagar på Ekegården - ni får gärna hjälpa oss att fö-
reslå någon som skulle tycka det var roligt med den gemenskapen. Är 
du intresserad av att delta i verksamheten på Kupan i Hemse är du 
välkommen att höra av dig till Anna-Stina och du som ännu inte är 
medlem i Sanda Vöstergarn Röda Kors är också hjärtligt välkommen 
till oss. Röda Korset är att dela med sig - med pengar vi samlar in till 
alla som behöver vårt stöd ute i världen. /Inger/ 
 
( Obs! Jag är ingen superguide, det uttrycket får Inger stå för, men jag 
skall göra så gott jag kan för att visa Grötlingbo.  Gunvor.) 

Öppet hus på  

Ljungs fem rum  

Den 6 juni mellan 13-15 

Då har ni möjligheten att se den nya flygelbyggnaden . 

Hjärtligt välkommen! 

Hälsar Nina och Mats Ljung 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Tis 3   18.30 Hembygdsvandring i Övide kvior. Sid 9 

Ons 4  19.00 Försommarvandring i Västergarn. Samling vid  

   Stelor. Sid 5 

Fre 6   11-16 Allmogebåtens dag vid Koviks fiskeläge. Sid 2 

Sön 8  11.00 Mässa i Västergarns kyrka. Sanda & Klinte  

   kyrkokörer. 

Tis 10 18-20 Strandstädning i Västergarn börjar. Sid 6 

Tis 10  19.00 Fältvandring. Samling vid Båticke i Eskelhem. S. 9 

Sön 15  13.00 Spelmansstämma i prästgårdsparken i Sanda. S 9 

Ons 18  19.00 Försommarvandring i Västergarn. Sid 5. 

Tors 19 17.50-18.20 Bokbussen stannar vid Sanda bygdegård 

Fre  20 14.00 Midsommarfirande vid Sanda bygdegård. Sid 1 

Tis 24  19.00 Styrelsesammanträde i Sanda bygdegård. 

Fre 27  19.00 Minor Swing Trio i Gullinmuseet. Sid 4 

Sön 29 17 och 20  Lars Gullin-konsert i Sanda kyrka. Sid 1 + 4. 

Mån 30 19.00 Jazzigt föredrag i Gullinmuseet 

 

Ons 2  19.00 Konsert med Sanda Jazz Station utanför Gullinmu-

   seet/stationshuset i Sanda.  Sid 4 

Fre 4   20.00 Utedans med Playboys i Sanda bygdegårdspark. S4  

Lör 5   19.30 Jazzkonsert med APUH i Gullinmuseet. Sid 4 

Sön 6  19.30 Jazzkonsert med Forsman Four i Gullinmuseet. S 4 

 

JUNI 2014 

JULI  2014 
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VEST-bygdens LRF-avdelning inbjuder till 

Fältvandring 10 juni kl. 19.00 
 

Samling vid Båticke i Eskelhem 

     Stefan Uddin från Lantmännen  

     informerar 

        Avdelningen bjuder på korv och kaffe 

                                                   VÄLKOMNA! 

Hembygdsvandring längs med Övide kvior 

Tisdag 3 juni kl. 18.30 

Samling vid Bergströms 

Ta med kaffekorg 

Välkomna! 

           Sanda hembygdsförening              

SPELMANSSTÄMMA 

i prästgårdsparken i Sanda söndagen den 15 juni. 

Musik i parken, kyrkan och prästgården.  

Kl. 13.00 startar stämman med en  spelmansmässa i Sanda kyrka. 

Försäljning av kaffe och grillat. 

Vid regn i kyrkan och prästgården. 

Arr: Svenska kyrkan, spelmansförbundet, 

 Sanda hembygdsförening och Sensus 

Nu är det dags att lägga ut dansbanan i bygdegårdsparken. 

Kom och hjälp till tisdagen 17 juni kl. 18.00 

Ta gärna med en skruvdragare. 
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Frimurar´n  av Torbjörn Fors 

  Min morfar hade en halvbror. De hade samma mamma men inte sam-

ma pappa. På sin pappas sida hade denne halvbror en kusin som hette 

Curth. Curre, som han kallades för det mesta, var en ganska lustig typ 

med många strängar på sin lyra. Redan som liten sork blev han känd 

som en hejare på att klättra i träd. Han anlitades ofta som katträddare. 

Det vill säga han hämtade, mot en blygsam slant, ner katter som av 

olika anledningar skrämts upp i träd. I klintetrakten var det oftast 

Willy Wöhlers otäcka byracka som var orsak till hans inkomster.  

  Kurres avsaknad av höjdskräck skulle visa sig väl till pass i hans 

framtida yrkesutövning. I tolvårsåldern började han jobba på olika 

byggen. Det var alltid han som fick klättra högst upp på de branta ta-

ken. Sitt smeknamn fick han av att han på fri hand utan lodlina och dy-

lika hjälpmedel, snabbt och lätt staplade kalkflis och murade höga och 

räta väggar. Detta gav honom namnet Frimurar´n eller Frimurarkurre. 

Ett av hans tidigaste ladugårdsbyggen ute i Eksta kallas fortfarande 

Frimurarlogen. Ibland kan man än idag höra någon äldre person säga: 

”De´ jär int´ bare å staple stain, sa Frimurarkurre”. Med detta vill man 

lite försynt påpeka, att någon betett sig lite klumpigt, sågat snett, slagit 

sig på tummen eller så.  

  Kurre var mycket förtjust i att underhålla folk. Han visslade, sjöng 

och spelade munspel, varvid han med förkärlek valde högt belägna 

platser. Det brukade alltid samlas en liten publik, som tenderade att bli 

större med åren. 

  I sin ungdom badade Kurre naturligtvis, som alla ungar i strandsock-

narna, i sjön så snart han kom åt. En grosshandlare vid namn Isak 

Vestö brukade tillbringa somrarna i sin sommarstuga vid den lång-

grunda stranden i Sanda. Isak var lite känslig för att bli kall. Han lät 

därför gjuta en liten plattform ute i vattnet 50 meter från stranden, där 

vattnet var cirka en halv meter djupt. Runt denna plattform sattes ett 

högt plank. Det blev som ett litet uterum, där han kunde hänga från sig 

badrocken och byta till torra byxor efter doppet.  
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  Det här planket var naturligtvis en utmaning för alla ungar som kom i 

närheten av det. En gång när Kurre ramlade ner från planket med hu-

vudet före lyckades han klara sig utan att mer än nudda vid bottnen. 

De andra fortsatte att hoppa ner i det grunda vattnet, men Kurre dök. 

Han kom på att det gick att dyka från hög höjd ner i ganska grunt vat-

ten. Så småningom utvecklade han denna förmåga. Han började dyka 

från allt högre höjder.  

  Det utvecklades en tradition, så att spärrölet, det vill säga taklagsfes-

ten, vid de byggen där Kurre var med, alltid började med att han spe-

lade något på sitt munspel sittande uppe på nocken. Under folkets ju-

bel dök han därefter ner i baljan, som var fylld med hembryggd dricka. 

Det gällde naturligtvis att dyka så att så litet av festdrycken som möj-

ligt gick till spillo. Kurre brukade vara lätt klädd och tricket gick under 

benämningen ”Dyka näck”. 

  Det var genom musiken Kurre fann den stora kärleken. Han brukade 

vara med och spela munspel vid olika festligheter runtom i klintetrakt-

en. Där blev han bekant med Elvira Logström som spelade fiol. Hon 

brukade också spela orgel i kyrkan på söndagarna. De började spela 

tillsammans och umgås mer och mer. Elviras föräldrar var inte helt 

nöjda med detta parti. Kurre betraktades som en smula udda.  

  Efter en uppgörelse med sina föräldrar blev Elvira sambo med Kurre, 

vilket var något oerhört på den tiden. De bosatte sig i ett litet torp vid 

foten av Klinteberget. Den gamle klockaren i Klinte hade svårt att 

komma överens med den nye prästen, vilken han betraktade som en 

riktig barnunge. Han var dock positiv till Elvira, som fortsatte att spela 

i kyrkan, trots sitt ”otuktiga leverne”. Den högkyrklige prästen var 

dock inte särskilt road av att ha en förtappad kvinna i kyrkan. En som 

dessutom spelade världslig musik, det vill säga polska, vals och schot-

tis på fiol, djävulens instrument, för att roa. Eller som han tyckte för-

föra, folket. Elvira var förtjust i att göra små experiment. Hon brukade 

skoja med församlingen genom att spela fel melodi. För det mesta var 

det ingen som märkte något.  

Fortsättning följer. 
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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 soci-

ala liv genom olika säsongsaktiviteter; kultur då och nu, vård av Hembygds-

gårdens lokaler och Valbyte samt främja friluftsliv. 

Ambitionen är ett levande Västergarn med Omnejd. 
 

Hembygdsföreningen ordnar varje år några uppskattade och trivsamma träf-

far, som: 

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 eldsjä-
lar i socknen samlar och lägger in nya och gamla bilder, dokument om plat-
ser, hus, människor och händelser i bygden, gå gärna in på 
www.bygdeband.se och sök på Västergarn. 
 

Kommande aktiviteter                
Promenader saml. HG                               varje tisdag kl 9.00 
Försommarvandringar saml. Se annons.              4 juni, 18 juni kl 19.00 
Strandstädning saml. stranden vid hamnen varje tisdag kl 18-20 med 
början 10 juni t.o.m. 5 augusti. 
 

Vid ev. sena ändringar kring alla våra aktiviteter som inte hinner gå ut i Sand-
pappret hänvisar vi intresserade till den inglasade skylten utanför hembygds-
gården där senaste aktuell information finns tillgänglig.  

Västergarns Hembygdsförening 
www.hembygd.se/vastergarn   www.vastergarn.info 

 

För sommaruthyrning av lägenheten i hembygdsgården kontakta: vaster-
garn.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 

http://www.bygdeband.se
mailto:majgoran@telia.com
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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 ge-

mensamt. 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 pri-

set direkt, resterande fakturerar vi skatteverket. 
 

Välkomna 

Har du frågor, ring Ulrika M Nysell 0498-24 03 58 

Jag har blivit gammelfaster igen. Anna och Martin har 

fått en dotter och Arvid har blivit storebror. 

Gunnel Wallin 



 14 
www.sanda-gotland.net 

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 

Tel  
222

24 49 

Däck & Batterier 

till gräsklippare 

75  Ah fritidsbatteri 799:- 

 Stiga park & 53030 

Husqvarna 795:- 

 Stig Villa 52001 699:- 

 x 6,50 - 8 Däck 16 550:- 

18  x 8,50 - 8 Däck 662:- 

Gratis batteri test 

Öppet: må-fre 8-17 (lunch 12-13) 

www.astromsdack.se 

Vi bjuder 

på kaffe! 

UTHYRES 
 

Ring för mer info 

Även minidumper, 
padda uthyres 

Hjulinställning fr 750:- 

Grillkol 8 kg 125:

          20  
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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 26 

MANUS IN SENAST 21/6  OBS! Tidig inlämning 

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 

Om vandringar och musik 

Det är tydligen populärt att arrangera och gå på vandringar, det 
märks i Sandpappret, fyra vandringar i juni kan du vara med på i våra 
två socknar. Själv var jag på en vandring anordnad av Västra vattenrå-
det längs med ån vid Petarve söndagen den 18 maj. Förutom vacker 
natur, information om växter och vattenprover i våra åar fick vi histo-
risk information förmedlad av Arne Hellgren om bl.a. Ejmunds bro, 
militärförläggning i skogen och sågar längs med ån. 

Nu kan ni också läsa om all musik som kommer att framföras i Sanda i 
sommar, spelmansstämma och massor av jazz. Som medlem i Gullin-
gruppen hoppas jag att ni tar tillfället i akt och besöker någon eller 
några konserter. Speciellt roligt är det att flera unga musiker vill 
komma och spela, Minor Swing Trio, Apuh och Forsman Four består 
alla tre av ungdomar men de äldre musikerna är verkligen också 
värda att lyssna på. Är det vackert väder fredagen 4 juli så spelar Play-
boys fantastisk fin musik i parken, både att lyssna på och dansa till.  
Regnar det flyttar vi in i bygdegården. 
 

Obs! Jag vill uppmärksamma er på att era bidrag till julinumret skall 
vara inlämnade sen. 21 juni, utgivningen är redan vecka 26 

Glad sommar önskar Gunvor 

Från redaktören! 


