NR 7 JULI 2013

Playboys spelar
dansmusik från 50-60-talet
á la Nalen
Fredag 5 juli kl. 20.00
Servering
Arr: Gullingruppen

BASAR
Lördagen 27 juli
Öppet från 20.00,
dansen börjar 20.30
Roger Band spelar upp till dans
Chokladtombola, lotter, kaffe,
korv och pub
Entré: 80 kr
Varmt välkomna
Sanda hembygdsförening

Parken =
Sanda bygdegårdspark

DANS
till Zeasars
lördagen 10 augusti
Öppet från 20.00, dansen börjar 20.30
Lotteri och försäljning
VÄLKOMNA!
Sanda Dansförening
www.sanda-gotland.net

Ingen fara!
Vi dansar i
bygdegården!
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Styrelsen presenterar sig
I de senaste numren av Sandpappret har ni fått veta lite mer om hembygdsföreningens styrelsemedlemmar. Nu har turen kommit till Marie
Andersson.
Marie Andersson
är 48 år, bor vid Björkhaga i Sanda, men är uppväxt i Bäl. Sambo med
Viking Pettersson, mamma till Emma 17 år, som går humanistiska programmet i Visby och Erik 15 år, som skall börja 9:an i Klinteskolan.
Hon jobbar som tandsköterska (mest med barn och ungdomar) på
Folktandvården i Visby. Hon har varit ordinarie ledamot i styrelsen 2
år och hjälper till där det behövs.
Varför är du med i styrelsen?
Jag vill hjälpa till att hålla socknen levande och samtidigt bevara vår
historia för eftervärlden.
Vad vill du med ditt arbete i styrelsen?
Göra sockengemenskapen ännu bättre.
Vad är det bästa med Sanda?
Alla trevliga sockenbor. Skolan och förskolan förstås. Vi har ju allt:
hav, strand, åkrar och djupa skogar. Nära till Klintehamn och tillräckligt långt från Visby.
Vad är det sämsta med Sanda?
Att det inte finns någon cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn,
trots tung och hård trafik.
Vad vill du förändra?
Jag vill sätta Sanda ännu mer på kartan.
Påminnelse från kassören!
Har ni glömt inbetalningen av medlemsavgiften till hembygdsföreningen
och därmed också till Sandpappret i brevlådan varje månad? Det är inte för
sent att åtgärda detta.
Familj: 100 kr Enskild: 50 kr.
Postgiro 28 65 38-4 Sanda hembygdsförening
www.sanda-gotland.net
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SM alias Sanda-varpan
Laddade för stainvarpe?
Sanda-mästerskapen i stenvarpa kastar vi på stationshusets mark i
Sanda, bredvid gamla affären.
Lördagen den 27/7
Samling kl. 08.30, start kl. 09.00.
Sista anmälningsdag är onsdagen 24/7.
3-mannalag.
Kvinnor kastar på 15 m, män kastar på 20 m.
Ungdom kastar på 12 eller 15 m beroende på ålder.
(Oldboys 60+ får bara en kasta på 15 m i varje lag.)
Mixade lag har ordinarie kastlängd.
Max en utsocknes per lag. 20 kr per deltagare.
Kiosk med korv och dryck mm.
Anmälningarna kan ske till:
Roger J, 24 20 45, Kalle A, 24 21 03
Tony L, 24 20 41, Mauritz W, 24 20 96
Om det skulle vara så att någon är sugen på att kasta, men inte har något lag, hör av er så kan vi försöka hjälpa till att pussla ihop något.
Lag Norrgårde ”Holmqvistarna med fårömål” har som uppgift att försvara titeln som SM-mästare och JAG vet att de ska få slita för det.
Om det skulle behövas så kan fula knep bli tillåtna. Tävlingsledningen
är öppna för förslag.
Rolles varpa är fortfarande försvunnen! Tävlingsledningen har haft
kontakt med missing stain-röse i Stenkumla. De har låtit meddela oss
att lyfta på varje stock och sten i sökandet. De kommer även att kontakta arkeologerna på ön och Mick Jagger i The Rolling Stones.
Mycket välkomna ska ni vara, tävlande som publik!
Botvidegänget ☺
www.sanda-gotland.net
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Havsnivåhöjningens påverkan på Gotlands kust och
strandängar år 2100 av Boel Cedergren
Jag heter Boel Cedergren och är född och uppvuxen i Sanda. Sedan
hösten 2010 har jag bott i Stockholm och studerat vid Stockholms
Universitet. På grund av mitt intresse för miljö och klimat så valde jag
att studera kandidatprogrammet i geovetenskap där man får fördjupa
sig i ämnen så som geologi, naturgeografi och kvartärgeografi, klimat
och samhälle, tillämpade markundersökningar, och miljöskyddsjuridik. Utbildningen är 3 år och nu under våren 2013 har jag skrivit mitt
examensarbete på kandidatnivå där jag valde att fokusera på mina två
största intressen; klimatförändringen och Gotland.
I början av mitt examensarbete visste jag att jag ville beröra dessa ämnen och fick sedan lite hjälp från Länsstyrelsen på Gotland som meddelade att de ansåg det intressant att veta hur de gotländska strandängarna påverkades av den kommande havsnivåhöjningen. Ämnet för
mitt arbete blev således: Havsnivåhöjningens påverkan på Gotlands
kust och strandängar år 2100.
Resultatet av min studie visar att havsnivåhöjningen kommer öka
mellan 0,75-2,0 meter till år 2100. Jag valde utifrån detta ut två scenarier inför år 2100 att arbeta med på 1 meter och 2 meter. En havsnivåhöjning på 1 meter år 2100 översvämmar 97 % av de gotländska
strandängarna och en havsnivåhöjning på 2 meter översvämmar 99 %
av de gotländska strandängarna. Detta betyder att utan en markanvändning som gynnar nybildning av strandängsmarker, så som bete
och slåtter, så kommer nästintill alla strandängar att försvinna år 2100
till följd av den stigande havsnivån.
Havsnivåhöjningen är problematisk i sig själv då den gotländska kusten är så viktig för Gotland. Då det är stort tryck på boende i de områdena som kan drabbas så riskerar många människors bostäder påverkas negativt av den stigande havsnivån.
Ett av de områden kring Gotlands kust som kommer översvämmas
och påverka många människor är kuststräckan i Västergarn där stora
områden kommer hamna under vatten. Området vid kusten är flackt
och gör således att stora områden översvämmas redan vid en havsnivåhöjning på 1 meter. Paviken kommer anslutas till havet och stora
delar av Kronholmen översvämmas och de delar som ligger lite högre
i terrängen omvandlas till öar.
www.sanda-gotland.net
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Nästan hela kuststräckan kring Gotland kommer påverkas av
havsnivåhöjningen förutom Gotlands nordvästra kust som ligger så
högt i terrängen. Det är dock viktigt att informationen kring detta
sprids så att människor vet om de risker som finns i framtiden för
Gotlands utseende kommer ändras ganska mycket på cirka 100 år.

Kartan är i färg så det kan
vara svårt att se vilka områden
som troligtvis kommer
att bli översvämmade.
GM

www.sanda-gotland.net
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Ett STORT och VARMT TACK
till Tomas Pettersson på Stenhuse gård som bjöd alla
skolbarn och skolpersonal på jordgubbar på examensdagen. Med
detta trevliga initiativ blev dagen ännu mer fylld av sommardoft!
Vi önskar alla på Stenhuse gård en trevlig fortsättning
på sommaren!
Personal och barn i Sanda skola.
”Tacklös gärning är alltid tung”
Hávamál (800-1050)

Som vanligt har hembygdsföreningen anledning att tacka alla som
jobbar och sliter för att andra skall ha det trevligt och roligt:
Alla som gjorde midsommarfirandet till en lika trevlig tillställning
som vanligt, tårt – och bullbakare, kökspersonal, musiker, lekledare,
traktorförare m.fl.
Alla som jobbat med Gullinmuseet varje onsdag under våren och
andra dagar också, klippt gräs, fixat trädgårdsmöbler m.m.
Alla som har medverkat till att vi kunnat genomföra vår tredje Gullinvecka, musiker, matlagare, serveringsfixare, affischerare m.fl.

Jazzklassiker - i nytt ljus
Fredag 12 juli och fredag 9 augusti kl. 19.00
Gullinmuseet –stationshuset i Sanda
Andreas Pettersson gitarr, Jonas Granberg saxofon,
Josef Karnebäck bas och Jesper Kviberg på trummor
framför kända och mindre spelade jazzlåtar
av Gershwin, Gullin och Mancini med flera, på sitt eget vis.
Kaffeservering
VÄLKOMNA!
www.sanda-gotland.net
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Välkommen att vara med i

Västergarnsmästerskapet i golf den 1 september.
Första start är 11.30.
Efter golfen äter vi en middag och har prisutdelning.
Anmäl dig så fort som möjligt då antalet platser är begränsat.
Kostnad inkl. middag är 180 kr.
Du anmäler dig via mail till Nina Ljung, nina.ljung@live.se
eller via tel 072-7443378.
Ange ditt golf-id och handicap.

VÄLKOMMEN

Västergarns hembygdsförening
Följ med på grävutflykt till St Olofsholm i Hellvi 23 juli
I sommar blir det samtidiga utgrävningar i Västergarn, Paviken och i
Hellvi, St Olofsholm, som leds av Dan Carlsson. Hembygdsföreningarna
i Västergarn och Hellvi bjuder in till visningar av båda utgrävningsplatserna. Västergarn åker till Hellvi den 23 juli. Västergarn välkomnar
Hellvi den 30 juli.
Tag med matkorg. De som samåker och delar på bensinkostnaden ses vid
hembygdsgården kl. 10.00 annars ses vi på St Olofsholm kl. 11.00.
Anmäl senast den 20 juli till Ingela Penje, 0709-527072

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
www.sanda-gotland.net

7

JULI 2013
Fre 5 20.00

Utedans med Playboys i Sanda bygdegårdspark. S 1

Lör 6 19.00

Smaklösa spelar på basarplatsen i Eskelhem.

Lör 6 19.30

Helgmålsbön i Mästerbyänget. Maria Wernberg, fiol

Sön 7 18.00

Söndagskväll i Västergarns kyrka. Tomas Boström.

Tors 11 19.30

Musik i sommarkvällen i Mästerby kyrka.
”Från Visby till Vintergatan” Ylva Olsson trio.

Fre 12 19.00

Jazzkonsert i Gullinmuseet. Andreas Pettersson,
Jonas Granberg, Josef Karnebäck, Jesper Kviberg S 6

Lör 13 10-16

Gårdsloppis vid Stenhuse

Lör 13 13-16

Konstutställning, vernissage Västergarns
Hembygdsgård. S 10

Lör 13 19.30

Helgmålsbön vid vattensågen Sanda. Annika
Björkegren, flöjt. Kaffekorg.

Sön 14 18.00

Söndagskväll i Västergarns kyrka. ”Den signade tid”
Folkliga koraler, visor och polskor. Marie Axelsson,
sång och fiol.

Sön 14 19.30

Kvällsandakt i Mästerby kyrka.

Lör 20 19.30

Helgmålsbön vid Valbyte. Carina Nyström Ahlin,
trumpet.

Sön 21 11-16

Sockendag på Västergarns festplats. S 10

Sön 21 18.00

Söndagskväll i Västergarns kyrka. ”Musiken kring
ett traditionellt gotlandsbröllop.” Anna-Karin och
Håkan Renard, fiol. Robert Nyström, dragspel.

Sön 21 20.00

Mässa i Sanda kyrka.

Tis 23

Utflykt till arkeolog Dan Carlssons utgrävningar i

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Hellvi, St Olofsholm. S 7
Tis 23 18.00

Music-picnic på Västergarns festplats. S 12

Ons 24 18.00

Sommarvandring vid Pavikens arkeologiska
utgrävningar. S 13

Tors 25 19.30

Musik i sommarkvällen i Mästerby kyrka.
”Med orgel i skymning.” Robert Nyström, orgel.

Lör 27 08.30

SM i varpa utanför stationshuset. S 3

Lör 27 19.30

Helgmålsbön vid Kovik. Robert Nyström, accordeon.

Lör 27 20.00

Basar i Sanda bygdegårdspark. S 1

Sön 28 10.00

Ekumenisk pilgrimsmässa på Snäckan.

Sön 28 14.00

Friluftsgudstjänst i Mästerby änge. Ta gärna med
kaffekorg.

Sön 28 18.00

Söndagskväll i Västergarns kyrka. Jenny Unnerstedt,
sång.

Sön 28 19.00

Rastplats Kovik. Vera Sollerman, lyrik. Christer
Sollerman dragspel. Ta med kaffekorg.

Mån 29 19.00

Styrelsemöte i Sanda bygdegård.

AUGUSTI 2013
Sön 4 10.00

Mässa i Västergarns kyrka.

Tors 8 16.00

Villanellakören sjunger medeltidssånger i Mästerby
kyrka.

Fre 9

Jazzklassiker - nytt ljus i Gullinmuseet. S 6

19.00

Lör 10 20.00

Dans i Sanda bygdegårdspark. S 1.

Sön 11 14.00

Friluftsgudstjänst i Sanda prästgårdspark.

Lör 24

Lammfest på Västergarns festplats

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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SOCKENDAG I VÄSTERGARN
SÖNDAGEN DEN 21 JULI
KL.11.00-16.00
PÅ FESTPLATSEN
Många kul aktiviteter: gutniska lekar, ”Treibaten” liten seglarskola
(om vädret tillåter), åka häst och vagn, mini Zoo,
konstlotteri och andra lotterier, musik, rolig cykelbana!!!,
målarplank med temat: måla din hembygd,
foton, fiskdamm, kafé, korvgrillning…
och försäljning: hembakat, honung, grönsaker, lammskinn,
sticklingar, lammkött, MUMS MUMS, konst, smycken, slöjd, stickat,
tovat, bokbord...och vackert väder!
Kl. 14.00 Dan Carlsson, arkeolog, berättar om utgrävningarna
vid Paviken.
Vill du delta med en aktivitet eller försäljning (inte loppis) så kan du
kontakta och boka bord genom
Majgun Bäckman 245117
Välkomna önskar Västergarns Hembygdsförening
www.sanda-gotland.net
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Röda Korset
Lotteri på Västergarnsdagen
Vi påminner om att Sanda Västergarn Röda Kors som vanligt finns
med på Västergarnsdagen den 21 juli med ett lotteri. Mellan kl. 11.00
och 16.00, eller så långt lotterna räcker till, är ni välkomna att köpa
lotter med finfina priser! Vi brukar försöka ordna vinster i styrelsen
men tar tacksamt emot något ni kan skänka också, t.ex. bakat, sytt,
snickrat…
Lämna det då gärna till Eivor, tfn 242078, Anders, tfn 242018 eller
Astrid, tfn 245144.
Utflykt
Den 1 september åker vi på vår sedvanliga utflykt med buss till norra
Gotland. Vi tänker besöka Tingstäde fästning och försvarsmuseum
bland annat, äta mat någonstans, fika någon annanstans och umgås
och ha som vanligt trevligt. Anmälan och resrutt kommer i augustinumret - vi vill bara att ni reserverar den dagen för Röda Korsets bussutflykt.
Inger

Välkommen till världen!
Den 9 april blev Klara storasyster och Martin och Linnea fick en
liten men naggande god son, David - 2580 gr och 46 cm. Han
hade bråttom till världen - flera veckor för tidigt. Farmor och
farfar vid Runne fick sitt åttonde barnbarn.
Farmor Inger

Efterlysning
Vem har tagit fel cykel vid Sanda Café den 30/6? Kvar fanns en
svart Mustang, en svart Sjösala saknas.
Mustangen finns hos Vera, tfn 073-0250731
www.sanda-gotland.net
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Lars Eskelund - en av mormonpionjärerna från Gotland
I boken ”Folket som försvann: En resa med mormonpionjärerna från
Gotland till Scipio i Utah” skriven av Willy Herrey, finns berättelser
om gotlänningar som omvänts till Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars
Heliga, i dagligt tal kallad mormonkyrkan. De flesta emigrerade till
Amerika.
Bland de första som emigrerade till Amerika fanns Lars Eskelund. Om
honom skriver också Elisabeth Molin, Havdhem, på sin hemsida
www.imolin.se, som handlar mycket om släktforskning. Så här skriver
hon:
”Lars Petter Hansson Eskelund/Esklund, född 4 januari 1818 vid Äskes i Sanda på Gotland. Han flyttade till Austre i Vamlingbo på Gotland där han gifte sig med Brigitta Catharina Båtelsdotter, född 21 Juli
1822 vid Austre i Vamlingbo.
Lars och Katharina fick 6 barn, den siste föddes på Kattegatt och fick
namnet Louis Cardigad. De flyttade till Amerika och bosatte sig i en
liten "by" som heter Scipio i Utah.
Lars Petters föräldrar var Hans Hansson, född 3 september 1773 vid
Lilla Varbos i Sanda, död 12 december 1839 vid Äskes i Sanda.
Margareta Elisabeth Jacobsdotter, född 23 februari 1783 vid
Hemmungs i Sanda, död 25 januari 1823 vid Äskes i Sanda.”
Lars lämnade tillsammans med 24 andra gotlänningar Gotland hösten
1862 och stannade på fastlandet fram till våren 1863 då de reste över
till Amerika. Sedan återstod en färd över en hel kontinent från New
York till Utah med flodbåtar, tåg, oxvagnar och till fots, en resa på 400
mil. 60 000 pionjärer vandrade de sista 200 milen - 6 000 nådde inte
fram.
Gunvor (som fått lov att dela med sig av Elisabeths forskning)

MUSIC PICNIC - fyller 10 år!
Tisdagen 23 juli kl. 18.00 på Västergarns festplats
Bacchi bröder och Bäck Group
+ lite överraskningar
VÄLKOMNA!
www.sanda-gotland.net
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Sommarvandring
med Dan Carlsson och Olle Hoffman vid sommarens
arkeologiska utgrävningar vid Paviken.
Onsdagen de 24 juli kl. 18.00
Samling vid Pavikens norra del
För mer info, ring 0733-858545 el 0709-527072
Arr: Wadets samfällighetsförening o Västergarns hembygdsförening

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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Alla typer av byggoch plåtslageriarbeten
Takrenoveringar - Takomläggning
Gratis offert och rådgivning
Norra kustvägen 69, 623 77 Klintehamn
070-214 51 19

Vi hyr ut inom
Entreprenad • Bygg • Trädgård • Verkstad

www.raukmaskin.se
Bokning 0707-509914 Support 0707-506550
www.sanda-gotland.net
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www.sanda-gotland.net
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Från redaktören!

Om veckor, båtresor, klimatförändringar…
”Veckorna är över oss” skrev Ulla Pettersson i sin ledare i Gotlands
Folkblad förra veckan. För tredje året så har ju också Sanda en egen
vecka, en Gullinvecka. För oss som jobbar med Gullinmuseet är det
något av examen på vårens arbete. Då får vi se om vi har lyckats få ut
vårt budskap, att det kan vara värt att komma till Sanda och lyssna på
musik, inte bara Lars Gullins musik, det bjuds på mycket annan musik
också. Dyra annonser har vi ännu inte råd med, bara söndagens båda
stora konserter får kosta en slant i annonskostnad.
Boels uppsats om klimatförändringar, som kan resultera i översvämningar är oroväckande.
Vad skall vi då göra för att minska hotet? Kan vi göra något? Jag vet
inte… Vi vill ha snabba resor, både på land, hav och i luften. När man
läser om hur mormonpionjärerna reste i slutet av 1800-talet för att
komma till Utah, inser man att vi reser ganska lätt och snabbt nu för
tiden.
Jag vill inte heller ha långsammare färjor till och från Gotland, men
det sämsta är priserna, kanske inte för oss gotlänningar, men för de
som har anhöriga på Gotland och vill besöka dem ibland. För en familj med två barn, 4 och 6 år, skall det inte behöva kosta 3240 kr om
man vill åka dagtid, med ekonomiplats och bilplats. Det är för dyrt!!!

Gunvor

ANNONSERING
KOPIERING

1 kr per sida
Ring Arne Åkerman tfn 242148

MEDLEMSAVGIFT
Familj: 100 kr - Enskild: 50 kr

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 31

MANUS IN SENAST 26/7
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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