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NR  6  JUNI  2015    Årg. 20 

       MIDSOMMARFIRANDE  

    vid Sanda bygdegård 

Midsommarafton 19 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    

CIRCUS 
Konsert till minne av Lars Gullin och hans musik 

Sanda kyrka söndagen 28 juni kl. 17.00 och 20.00 

Medverkande: Jan Allan trumpet, Georg Riedel bas, 

Daniel Svensson gitarr, Gunnel Mauritszon sång, samt  

årets Gullinstipendiat, Andreas Pettersson, gitarr 

Pris: 200 kr + förköpsavgift 

Förköp på Coop Öster Visby samt Preem Klintehamn (tfn 24 05 26) 
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Ur minnenas arkiv. Del 40 forts. från nr. 5 

Av Henna Carlsson 

Åren går, när man kommer in på 30-talet är Gnisvärd först med att 
bygga ny hamn för att kunna skaffa större båtar och utveckla fisket. I 
det läget är även Västergarn på gång med att planera för ett nybygge 
och 1935, den 27 och 28 juli är det stor invigningsfest på festplatsen 
samtidigt som Fiskeriförbundet har sitt sommarting här i Västergarn.  
Eftersom vi fortfarande har kvar programmet kan ni läsa det på nästa 
sida. 

Nu är samtliga bodar flyttade och Valbyte har tjänat ut, fortsättnings-
vis användes platsen i många år som betesplats för kor och hästar. 
Först på 70– och 80-talet började mindre båtar använda området för 
fritidsfiske. Eftersom länningarna var förstörda väcktes tanken att på 
nytt återställa Valbyte enligt gammalt mönster. Vi tog ett gemensamt 
beslut i Sanda och Västergarns hembygdsföreningar om att tillsam-
mans genomföra detta. Erik Olsson var den store pådrivaren för att 
återskapa detta till en gammal fiskeplats.  

En del av länningarna återställdes enligt gammalt mönster, lysstång 
uppsattes och bandfast tun mot landsvägen byggdes, där även parke-
ringsplats anordnades. I slutet av 80-talet väcktes frågan att man 
skulle bygga gemensamhetsbod och den skulle kallas avbainingsbod, 
vilken även kunde användas vid olika sammankomster. Innan vi kunde 
etablera oss på området måste vi få medgivande från delägarna i 
samfälligheten. Detta blev inte så lätt, eftersom en av 24 delägare 
motsatte sig och en lantmäteriförrättning, där alla delägare var kal-
lade, ägde rum i Sanda bygdegård. Det slutade med att vi erhöll ett 
tioårigt nyttjanderättsavtal på markområdet. Även om det kostade två 
fattiga föreningar en del pengar tog vi detta.  

Under åren har denna plats varit en pärla för bygdens folk och även 

för många besökare från olika länder. Många har säkert härliga min-

nen från denna underbara plats.  
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Invigning av vandringsleden 

”De komma från öst och väst, de komma från syd och nord…”  Så lyder 

början av en fin läsarsång från 1914, nu psalm 323 i psalmboken.  

Precis så var det på lördagseftermiddagen den 2 maj då vandringsle-
den mellan Tjuls och Sanda invigdes. Det droppade regn från himlen 
och det droppade in folk från alla väderstreck till samlingsplatsen som 
kanske inte precis var Jesu bord som i sången, utan borden vid den 
nya bron över kanalen, där invigningen skedde. Där bands först sock-
narna Eskelhem och Sanda ihop av Evy Jakobsson, ordförande i Kultur-
stiftelsen Tjuls station och Mareta Liepa Olsson, ordförande i Sanda 
hembygdsförening. 

Åke G Sjöberg höll ett kort invigningstal där han bl.a. berättade om 
sina resor från Klinte till Visby under sin läroverkstid och efter talet 
klippte han bandet som just knutits. Därmed var vandringsleden in-
vigd. Det blev lite vått och kallt i regnet, därför smakade kaffet och 
bullarna bra. Sen vandrade vi vidare åt olika håll, en del tillsammans 
med Anki Wallin som berättade om olika sevärdheter längs leden. De 
som vandrade mot Sanda station kunde gå in i Gullinmuseet och ta en 
påtår och en bulle till där.  /GM/ 



 5 
www.sanda-gotland.net 

Foto: Ann Cederlund Bogström 
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Röda Korset 

Sanda Västergarn Röda Kors kommer som vanligt att medverka med 

ett lotteri på Sockendagen på Västergarns festplats den 26 juli. Som 

alltid finfina vinster som styrelsen samlar in och vill du skänka något 

är du varmt välkommen att höra av dig till någon i styrelsen. Mer in-

formation kommer i nästa Sandpapper. Vill också berätta att vi sände 

8 000 kr till Katastrofreserven i samband med jordbävningen i Nepal. 

Hälsningar 

Styrelsen genom Inger 

 

Kristi Himmelsfärdsdag och pingst i våra kyrkor 

Kristi Himmelsfärdsdag var det en vacker gudstjänst i Sanda kyrka. 

Inte från tornet utan kören började sjunga från trappan. En stor skara 

hade samlats och kyrkvärdarna bar stolar så alla fick sittplats under 

den ganska långa men så vackra sångstunden. Många gamla och 

många nya sånger sjöng kören under Olofs ledning. Gudstjänsten fort-

satte sedan i kyrkan med välkända psalmer och kort och enkel predi-

kan av Kent. Kören sjöng också ett flertal sånger i kyrkan. Varmt tack 

till alla inblandade.  

Pingstdagens avslutning av barn– och ungdomsverksamheten i Hejde 

kyrka var fantastisk. Där var Helen präst och Carina och Emma och 

Olof ledde den jätteduktiga kören som sjöng av hjärtans lust. Det var 

massor av barn i kören och massor i bänkarna ( då och då behövde 

man dock ut och röra på sig i gången). Precis så skall det vara i kyrkan. 

Den är ju hög i tak! Sen åt vi tårta - massor av tårta och fika i präst-

gårdsparken. Bättre än så kan det inte bli, så tack också alla här in-

blandade! 

Inger 

http://www.svenskakyrkan.se/klinte
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Spelmansstämma  
i prästgårdsparken i Sanda  

Söndag 7 juni från kl. 13.00 

Musik i parken och kyrkan. 

Försäljning av kaffe och grillat 

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

Arrangörer: Svenska kyrkan, Spelmansförbundet, 

 Sanda hembygdsförening och Sensus 

KOVIK i sommar 

Öppet hus i museet alla onsdagar i juli mellan  

Kl. 11.00 - 15.00. 

Dessa dagar är det även flaskbåtsutställning i en 

av bodarna.  Alla varmt välkomna! 

Sanda EFS sommarsamling 

Tisdag 23 juni kl. 13.30 hos Ellen Wallin Hemmungs Sanda 

Välkomna! 

MUSIKFESTIVAL - NYGAMMALT I ESKELHEM 

Lördag 18 juli kl. 13.00  

Basarplatsen i Eskelhem  

Program kommer i julinumret av Sandpappret 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Lör 6  11-16 Allmogebåtens dag vid Kovik. Sid 8 

Sön 7   13.00 Spelmansstämma i Sanda prästgårdspark.  Sid 9 

Tis 16  18-20 Strandstädning i Västergarn. Sid 15 

Tors 18 17.50-18.20 Bokbussen stannar vid Sanda bygdegård. 

Fre 19  14.00 Midsommarfirande vid Sanda bygdegård. Sid 1 

Fre 19 16.00  Midsommarfirande vid Stelor. Sid 12 

Lör 20  10.00 Friluftsgudstjänst vid Valbyte. Kyrkkaffe med smörgås. 

Sön 21 13.00 Högmässa i Sanda kyrka. Mottagande av pastors- 

   adjunkt Jael Ahlin. Kör. Kyrkkaffe i bygdegården. 

Tis 23   13.30 EFS sommarsamling hos Ellen Wallin Hemmungs. Sid 9 

Ons 24 19.00 Sunset Trio framför musik och lyrik i ett Duke Elling- 

   tonprogram i Gullinmuseet. Sid 7 

Fre 26 5.30-8.30 Fågelskådning vid Stelor.  

Sön 28, 17 och 20 Circus, Lars Gullin konsert i Sanda kyrka. Sid 1 + 7 

Sön 28  20.00 Gudstjänst i Mästerby kyrka. 

Mån 29  08.00 Yin-Yoga vid Stelor. Sid. 12 

Mån 29  09.00 Qi gong på Västergarns festplats. Sid. 14 

Mån 29  19.00 Jazzföredrag med Gunnar Björlander i Gullinmuseet. S 7   

Tis 30  08.00  Yin-Yoga vid Stelor. Sid 12 

Tis 30  20.00  Gullin enligt APUH i Gullinmuseet. Sid. 7 

 

 

JUNI  2015 

JULI  2015 

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  
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Ons 1   19.00 Konsert med Sanda Jazz Station utanför  

   Gullinmuseet. Sid 7. 

Tors 2  08.00 Yin-Yoga vid Stelor. Sid 12 

Tors 2  19.00 Sanda hembygdsförenings styrelsemöte hos Mareta. 

Fre 3    19.00 Konsert med Playboys i Gullinmuseet. Sid. 7 

Fre 3    19.00 Rastplats Kovik. Sommarkväll vid Koviks kapell. Sid. 13 

Lör 4    09.00 Pilgrimsvandring. Samling vid Västergarns kyrka. Sid 13 

Lör 4    19.30 Helgmålsbön i Mästerbyänget. Musik med familjerna 

   Nyström Ahlin & Holst. 

Sön 5   10.00  Pilgrimsmässa på Snäckan. Sid 13 

Mån 6  09.00 Qi gong på Västergarns festplats. Sid. 14 

Sön 12  18.00 Lammgrillning vid Stelor. Sid. 12 

HAIMKUMSTDAG 

Lördagen 25 juli  i Sanda bygdegård 13.00-16.00 

Kom och träffa sandabor, nya och gamla, inflyttade och utflyttade, sommar-

boende och fastboende.  

Preliminärt program: 

Utställning av foton och hembygdsforskning. 

Kaffeservering, tombola, tipspromenad. 

Sång och musik med Kristina och Olof. 

BASAR 

Lördagen den 25 juli i Sanda bygdegårdspark 

För utsocknes och insocknes 

Dans till Stefan Larsson band 

Välkomna önskar Sanda hembygdsförening. 

Mer information i julinumret 

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  
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Välkomna till Stelor i sommar 

 

Midsommarfirande med dans, fika och buffé 

19:e juni dans kl.16.00 buffé kl. 18.00 boka plats 

till buffé: info@stelor.se 

 

Nyöppnad inredningsbutik med start 22/6 

öppen från 22/6 varje dag från 11.00  

vi har även fika och glass 

 

Restaurangen med start 22/6  

17-22 är köket öppet, bordsbokning 0498-245155 

I juni bjuder vi alla sandpappersläsare på efterrätten 

när ni äter hos oss. Säg till på plats så bjuder vi! 

 

Yin-yoga varje måndag,tisdag och torsdag  

kl 08.00 på loftet med start 29/6 

Drop-in 120kr, vid frågor: mia@stelor.se 

Lammgrillning 

12:e,19:e,26:e juli 18.00  

Tomas Andersson Wij & Bo Sundström 

18 juli kl 21.00 

EP's Trailer Park 

25 juli kl 21.00 

Carl-Einar Häckner 

29 juli kl 21.00 

Gästspel av Göteborgs kockelit 

Måns Backlund, Linus Ström(Tapasbaren)Gustav Knutsson och Mikael 

 Nypelius(Bhoga) 

7-8:e augusti 
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Pilgrimshelg på Gotland i sommar! 

RASTPLATS KOVIK 

Sommarkväll vid Koviks kapell den 3 juli kl. 19. 

LYRIK: Vera Sollerman. Även försäljning av böcker och skivor. 

MUSIK och AFTONBÖN 

Ta gärna med kaffekorg, så fikar vi tillsammans efteråt! 

VANDRING 

Lördag 4 juli: Start vid Västergarns kyrka kl. 9.  

Ca 7 km vandring till Snäckan via Koviks vackra kapell.  

Ta med matsäck! Pilgrimsmässa firas längs vägen. 

Ledare: Lena Sollerman. 

PILGRIMSMÄSSA 

Söndag 5 juli kl. 10. Ekumenisk gudstjänst m nattvard på Snäckan. 

Helén Nyroth, Lena Sollerman. Sång och musik. 

Equmeniakyrkan, västra Gotland och Klinte pastorat i samarbete med 

 studieförbunden Bilda och Sensus. 

    Vill du bo i Hildings torp? 

      Torpet är uthyrt vecka 29-34. 

Innan vecka 29 och efter vecka 34 kan 

du få hyra vårt trevliga torp vid Petarve 

vattensåg. 1500:-/vecka 

Kontakta Ove Norragård tfn 242013, 

070 2516784 

STORT TACK 

till Rune Malmros som skänkt utemöbler till 

Gullinmuseet och Petarve. 

Sanda hembygdsförening 
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Strandstädning i Västergarn 

Västergarns hembygdsförening har även i år arbetat för att få fram 
resurser till en fortsatt strandstädning. Länsstyrelsen har beviljat ett  
1-årigt LOVA-bidrag till ”Släktäkt i Västergarn”. Det gör det möjligt att 
under sommaren med frivilliga krafter och maskininsatser 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 16 juni och avslutas tisdag 4 augusti. 
Följande tisdagar kl. 18-20 samlas vi vid stranden, där finns en del 
räfsor och grepar, men tag gärna med egna redskap! 

 Vippskylt kommer att finnas vid väg 140 med info. 
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SOCKENDAG i Västergarn 

Årets sockendag blir den 26 juli. 

Önskar ni delta? 

Kan t.ex. vara med att presentera ert företag/förening, försäljning av 

olika slag, sång och musik, uppvisningar mm mm. 

För mer info och anmälan ring: Majgun Bäckman 073-140 00 13 

PERENNER 

Mina perenner förökar sig. Jag har inte plats för alla. Du får gärna 

köpa. Besök efter telefon/SMS/E-mail-överenskommelse 

 EFTER 16/6-15 

Jag har inga mördarsniglar. 

Välkommen! 

Märtha Björkman, Sanda Sandgårde 789 

245152, 070-3311268, b.martha@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 

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 

Månadens visdomsord: 

Klicka aldrig på Skatteverket!!!!  Det kan stå dig dyrt. 
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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 

Vandra vid ån vid Petarve 

Just nu är det väldigt vackert längs med ån som förser vattensågen 

vid Petarve med vatten. Du kan nu gå på bägge sidorna av ån 

eftersom några duktiga män har lagt 

en ny bro över ån, den gamla var ju 

inte kvar längre. 
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i vecka 28 
MANUS IN SENAST 29/6 

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros 
Tfn: 0498-242113  E-post: gunvor.malmros@telia.com 

ANNONSERING 

Hel sida A5:  300 kr 
Halv sida: 150 kr 
1/4 sida:  75 kr 

Föreningsaktiviteter: Gratis 
   

BOKA SANDA BYGDEGÅRD 

Ring Åsa Sjögren 0498-242016 

 

MEDLEMSAVGIFTER 2015 

Sanda hembygdsförening - 
Familj: 100 kr - Enskild: 50 kr 

Postgiro 28 65 38-4  
Nu också Swish nr 123 671 35 72 

Sanda IF - 100 kr 
Bankgiro 5331-0819 

Från redaktören! 

Om körkort och framtidsverkstad… 

Jag är så glad att jag har mitt körkort, därför blir jag så arg på mig 
själv då jag ibland glömmer 30-skyltarna utanför skolan, det händer 
nån gång då och då. Tänk att bli av med körkortet, att alltid vara be-
roende av andra så fort jag skall handla, klippa håret och allt annat 
roligt jag vill göra.  

Jag har varit på framtidsverkstad, Sanda 2.0, med workshops ledda 
av fyra trevliga studenter från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet i 
Uppsala. Där fick vi drömma om hur vi vill ha Sanda om 10 år, det 
gjordes också 1996. Mycket av det som vi drömde om då har blivit 
genomfört, bl.a. Gullinkonserter, Sandpappret och vandringsleder.  

Vi var 14 personer som funderade på hur Sanda kan bli bättre och 
hur Sanda socken skall se ut om 10 år.  

Min dröm är ett centrum i Sanda med hyresbostäder, en träffpunkt 
med restaurang, café, affär, frissa, distriktssköterska m.m. I restau-
rangen kan skolbarn, dagisbarn, pensionärer och alla andra äta till-
sammans.  

Vem kan åta sig att skapa det så det står klart om 10 år? Då är jag 79 
år och kanske har jag inget körkort kvar, men då klarar jag mig utan. 

Gunvor 


