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Holy Grail 

    Lars Gullin Musik 

 

 

Jan Allan, trumpet 

Georg Riedel, bas 

Daniel Svensson, gitarr 

Gunnel Mauritzson, sång 

Årets Gullinstipendiat: Lina Nyberg 

Sanda kyrka 

Söndag 29 juni kl. 17.00 och 20.00 

Biljetter: 200 kr + förköpsavgift 

Coop, Visby och Preem, Klintehamn, tfn 24 05 26 

Konserten arrangeras av Sanda hembygdsförening med stöd av: 

Destination Gotland, Kultur- & Fritidsförvaltningen, Gotlandsmusiken, 

Lions Klintehamn, Studieförbundet Vuxenskolan, PA-kompaniet.  

Gotlands Media 



 2 www.sanda-gotland.net 



 3 
www.sanda-gotland.net 

 

 

Gullinprogrammen anordnas av Sanda hembygdsförening i samarbete med 
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Årsmöte för Gotlands Fiskerimuseum 

vid Kovik  20 juli kl 14 

Medtag kaffekorg 

Välkomna! 

Styrelsen 

PILGRIMSLIV 

Vandring: 

Lördag 26 juli. Fröjel kyrka-Kronvalls. Kl 9-15. 

Ledare: Lena Sollerman, Allan Lingström. 

Rastplats Kovik: 

Tre söndagskvällar vid Koviks kapell kl 19.  

Den 20 och 27 juli, den 3 augusti. 

LYRIK: Vera Sollerman. MUSIK och AFTONBÖN. 

Välkommen! 
Kontakt: Lena Sollerman 0708-972524. 

Jazzklassiker - i nytt ljus 

Fredag 18 juli  och fredag 8 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  

på sitt eget vis.  

Inträde 100 kr     Kaffeservering 
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Storloppis i Sanda 12 juli? 
Vi är några i Sanda som planerar att ha loppis hemma samma dag som Stenhuse 
Gårdsloppis hålls, d v s 12 juli. Att ha loppis hemma gör det enklare att sälja större 
saker som möbler, cyklar osv. Positiva Tomas på Stenhuse Gård tyckte bara det lät  
bra enligt den kända ”mer drar fler-principen”. Till nästa år kan vi kanske utveckla 
det med t ex öppet kafé, aktiviteter i bygdegården osv. 

Är det fler som vill haka på i år? Då skulle vi kunna marknadsföra varandra genom 
att pricka in oss på en enkel ”Loppiskarta” som var och en kan dela ut hemma hos 
sig.  Vi kan även tillverka gemensamma eller liknande flaggor eller skyltar att sätta 
upp utanför sitt hus. Och vill man så kan vi även annonsera gemensamt i GA/GT. 

Intresserade? Hör av er om ni vill till Julia eller Karin i Sanda City. 

Glada hälsningar, 

Julia      Karin 
073-814 2096    070-883 2757 
juliagotland@gmail.com   karin@progressuskonsult.se 

SMAKLÖSA 
kommer till Västergarn! 

30 juli kl. 19.00 spelar Smaklösa på festplatsens scen i Västergarn. 

Inträde vuxen: 150:- , barn 7 – 15 år: 50:- 

 

Försäljning av korv, dricka, t-shirts, skivor mm. 
 

Välkomna till en kul och underhållande sommarkväll 

med Smaklösa! 

Den 12 juli gifter vi oss. 

Välkomna på brudvisning kl. 21 

Vid Sanda bygdegård. 

Väl mött! 

Andreas Larsson och Beatrice Månsson 

mailto:juliagotland@gmail.com
mailto:karin@progressuskonsult.se
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VEST-bygdens LRF anordnar 

CYKELUTFLYKT till Ullviar råir 

Söndagen 6 juli kl. 13.00 

Samling vid Eskelhems kyrka 

Medtag kaffekorg 

VANDRING i Visby 

med guiden Peter Bäärnhielm 

Måndagen 11 augusti kl. 19.00 

Samling i Almedalen 

Styrelsen hälsar alla välkomna! 

 Välkomna till 

Hejdebo (gamla skolan i Hejde) 

Caféet öppet varje dag 12 - 18. 
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Dags igen för SM alias Sanda-varpen! 

Laddade för stainvarpe? 

Sanda-mästerskapen i stenvarpe kastar vi på stationshusets mark i 

Sanda, bredvid gamla affären. 

Lördagen den 26/7 

Samling kl. 08.30, start kl. 09.00 

Sista anmälningsdag är onsdagen 23/7 

Samma regler: 

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 i tid, så kan vi försöka hjälpa till att pussla ihop 

något. 

Mycket välkomna ska ni vara, tävlande som publik! 

Botvidegänget 
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Röda Korset i Sanda Västergarn   

deltar med ett lotteri på sockendagen. Som vanligt finfina vinster 
och allt är skänkt. Vill du lämna någon vinst är det så välkommet 
-  ring Anders, 242018 eller Eivor, 242078, så hämtar de eller ni 
kan få lämna där, om ni inte har möjlighet att  
komma till den trevliga sockendagen. 

Sockendag i Västergarn 

Söndag 27 juli kl. 11-16 på festplatsen 

Många kul aktiviteter: 

Gutniska lekar,  

”Treibaten” ordnar liten seglarskola ev. tävling (om vädret tillåter),  

åka häst och vagn, ponnyridning, mini Zoo,  

konstlotteri och andra lotterier,  

musik, prova på att tova en bild,  

målarplank med temat: måla din hembygd,  

foton, fiskdamm, kafé, korvgrillning. 

Försäljning av hembakat, honung, grönsaker, lammskinn, lammkött, 

konst, smycken, slöjd, stickat, tovat, bokbord…  

och vackert väder! 

Arkeolog Dan Carlsson berättar och visar fynd från de fortsatta utgräv-

ningarna vid Paviken 
 

Vill du delta med en aktivitet eller försäljning (inte loppis) så kan du 

kontakta och boka bord genom  

Ingela Blomström, tel. 070-3122805 

VÄLKOMNA! 

Västergarns hembygdsförening 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Fre 27  19.00 Minor Swing Trio i Gullinmuseet. Sid  2 

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

Mån 30 19.00 Eva Sjöstrand  i Gullinmuseet Sid 2 

 

Ons 2  19.00 Konsert med Sanda Jazz Station utanför Gullinmu-

   seet/stationshuset i Sanda.  Sid 3 

Fre 4   20.00 Utedans med Playboys i Sanda bygdegårdspark. S4 

Lör 5   19.30 Jazzkonsert med APUH i Gullinmuseet. Sid 2 

Lör 5  19.30 Helgmålsbön i Mästerbyänget. Anki Holst, flöjt &  

   Robert Nyström, dragspel. 

Sön 6  13.00 Cykelutflykt till Ullviar råir. Sid 7 

Sön 6  18.00 Gudstjänst i Västergarns kyrka. 

Sön 6  19.30 Jazzkonsert med Forsman Four i Gullinmuseet. S 2 

Tors 10 19.30 ”Vespertine” Gitarrkonsert med Daniel Kjellander i 

   Västergarns kyrka. 

Lör 12  Loppisar i Sanda. Sid. 6 och 19 

Sön 13 10.00 Mässa i Västergarns kyrka. 

Tors 17 19.30 ”Musiken kring ett traditionellt gotlandsbröllop” med 

   Anna-Karin & Håkan Renard, fiol och Robert Ny- 

   ström, dragspel i Mästerby kyrka. 

Fre 18 19.00 Jazzklassiker i nytt ljus i Gullinmuseet. Sid 5 

Lör 19 13 - 16 Vernissage konstutställning Västergarns hembygds 

   gård.  Sid. 7 

Lör19-sön27 13-17 Konstutställning i Västergarns hembygdsgård. S. 7 

JUNI 2014 

JULI 2014 

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  
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Lör 19 19.30 Helgmålsbön vid vattensågen i Sanda. Carina Ny- 

   ström Ahlin, trumpet & Robert Nyström, dragspel. 

Sön 20  14.00 Årsmöte med Gotlands Fiskerimuseum vid Kovik. S5 

Sön 20  19.00 Rastplats Kovik - vid Koviks kapell. Sid 5 

Tors 24 19.30 ”Salmbärsdröm”, nya och gamla visor i jazz– och  

   folkton. Gunnel Mauritzson, sång & Jean-Simon  

   Maurin, piano. Västergarns kyrka. 

Lör 26 09.00 SM i stainvarpe vid stationshuset i Sanda. Sid 8 

Lör 26   9-15 Pilgrimsvandring Fröjel kyrka - Kronvalls  sid 5 

Lör 26 20.00 Basar i Sanda bygdegårdspark. Sid 20 

Sön 27 11-16 Sockendag på Västergarns festplats. Sid 9 

Sön 27 19.00 Rastplats Kovik - vid Koviks kapell. Sid. 5 

Sön 27 20.00 Gudstjänst i countryton i Mästerby kyrka. 

Ons 30 19.00 Smaklösa spelar på Västergarns festplats. Sid. 6 

 

Lör 2  19.30 Helgmålsbön vid Valbyte. Sara Karlsson, tvärflöjt. 

Sön 3  11.00 Högmässa i Sanda kyrka. 

Sön 3 19.00 Rastplats Kovik - vid Koviks kapell. Sid. 5 

Mån 4 19.00 Styrelsesammanträde Sanda Hbf i bygdegården. 

Tors 7 19.30 ”Den signade dag”. Folkliga koraler, visor och  

   polskor. Marie Axelsson, sång och fiol. Västergarns  

   kyrka. 

Fre 8 19.00  Jazzklassiker - i nytt ljus i Gullinmuseet. Sid. 5 

Mån 11 19.00 Vandring i Visby - samling i Almedalen. Sid. 7 

Lör 16   Sanda IF 100 år.  Sid 18 

Lör 23 18.00 Lammfest på Västergarns festplats. Annons i aug. 

AUGUSTI  2014 

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  



 12 

Frimurar´n   

av Torbjörn Fors  (fortsättning från juninumret) 

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. Men den julotta då hon till ”Var hälsad sköna mor-

gonstund …” klämde i med ”Den blomstertid nu kommer…” var måt-

tet rågat. Det var sista gången hon satte sin fot i kyrkan.  

  Kurres förmåga att dyka skulle sorgligt nog få till följd att han inte 

blev så gammal. På hans trettioårsdag var det en sommargäst som tap-

pade sin guldklocka i sjön vid piren i Klinte och Kurre kallades dit. 

Man gjorde upp om priset och Kurre dök.  

  Sommargästen, som inte kände till Kurres dykförmåga, blev orolig 

när tiden gick och bestämde sig för att hoppa i för att rädda honom. 

Olyckligtvis dök han så att de möttes skalle mot skalle precis då Kurre 

klöv vattenytan med klockan i handen. Smällen genljöd över hela 

Klintehamn. Varken Kurre eller klockägaren återfanns. Strömmen tog 

dem.  

  Klockan däremot hittades i magen på en stor gädda, som fångades i 

Gnisvärd två år senare av en systerson till Frimurarkurre. Märkligt nog 

fungerade klockan fortfarande. Dessutom gick den rätt. Detta trots att 

man för första gången prövade sommartid i Sverige det året. Hubert, 

Kurres systerson behöll klockan eftersom ingen annan gjorde anspråk 

på den. 

  Elvira hade en något bisarr humor. Då hon fick höra vad som hänt tog 

hon sin fiol och gick upp på Klinteberget. Där spelade hon och sjöng i 

moll:  

Frimurarkurre stor akrobat 

Dök ifrån piren rakt ner i spa´t 

Skulle rädda klockan 

Men ägar´n nocka´n 

Sluta i havet som ålamat 
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Sedan kastade hon ner fiolen och hoppade själv efter. Hennes begrav-

ning blev både minnesvärd och välbesökt. Då prästen skulle hälla jord 

över kistan råkade han hamna lite för nära gravkanten. Samtidigt som 

han läste ”Av jord är du kommen…” började han fäkta med armarna 

för att inte förlora balansen. Klockar´n som stod en bit bakom det öv-

riga sällskapet och halvsov, vaknade till då prästen höjde rösten vid 

”...skall du åter VAAARDA!” Han fick för sig att det var prästen som 

var död och hade förvandlats till en ängel som stod i begrepp att lyfta 

mot himlen. Han mumlade då för sig själv: ”Flyg i frid mitt barn!” 

  I samma ögonblick föll prästen ner i graven. De som stod närmast 

klockaren hävdade bestämt att denne sagt: ”Fyll i för fan!” 

  På sextiotalet jobbade Huberg som anläggningsarbetare vid hamnen i 

Klinte. Man skulle bygga den nya piren (där Karlsöbåten lägger till 

numera.) Man torrlade då en stor del av Klinteviken. I bottenslammet 

nära gångbron till Varvsholm hittade man två skelett, bägge med kros-

sade skallar. Den dagen stannade guldklockan och har stått sedan dess.  

 

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 

Det blev dåligt med plats över till mig i det här numret, 

trots att det är utökat med 4 sidor. Det händer sååå mycket i våra socknar i 

sommar, jag undrar hur vi skall hinna med allt! 

Med  det här numret följer INBETALNINGSKORT för hembygdsföreningens 

medlemsavgift. Har du inte betalat - gör det nu genast  - info finns på bak-

sidan av Sandpappret.      Gunvor 

Från redaktören! 
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Vandringsled, Sanda till Tjuls 

Leden är ett samarbetsprojekt mellan Sanda hembygdsförening och 

Kulturstiftelsen Tjuls station. 

Vandringsleden går från stationen vid Tjuls en bit längs landsvägen 

ner mot kanalen, där vi vandrar vidare genom skogen till gamla järn-



 15 www.sanda-gotland.net 

vägsvallen. På vägen har vi passerat två kulturminnen. Ett brofäste 

har återskapats för att komma över kanalen. På andra sidan ända 

fram till Alburgen finns gott om fornminnen. Vi gör en kringgående 

rörelse runt åkrarna och passerar det gamla ”ovädershuset Texas”, 

passerar ytterligare några kulturminnen och kommer sedan in på 

”raka spåret” mot Sanda station. 

Alla kulturminnen skall skyltas upp och vi hoppas att många kan offra 

någon timme för att röja bort sly och städa bort en del skräp samt 

kanske spika ihop någon rastbänk längs vägen. 

Ingvar J 

Kyrkogårdsvandring nummer två. 

Eftersom det har kommit önskemål om ytterligare en vandring 

 på kyrkogården bland gravstenar över kända och okända sockenbor 

så blir det en sådan 

Måndagen 21 juli kl. 18.00 

Anki och andra har mycket att be-

rätta så ta bra med kläder på er, förra 

året var det blåsigt och kallt, av nå-

gon anledning blåser det ofta på  

kyrkogårdar. 

VÄLKOMNA! 

Sanda hembygdsförening     



 16 www.sanda-gotland.net 

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

 

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 
Konstutställning i HG. 19 - 27 juli.  Se annons 
Sockendag på festplatsen 27 juli. Se annons 
Smaklösa på festplatsen 30 juli. Se annons            
Strandstädning saml. stranden vid hamnen varje tisdag kl 18-20 med 
början 10 juni t.o.m. 5 augusti. 

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 
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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 

Sanda IF fyller 100 år! 

Det skall vi fira med en heldag på Sanda IP den 16/8 

Berättelser från förr och nu! 

En kubbturnering kommer att anordnas. 

Anmälan till Tomas Holmqvist senast 14/8. (3-6 lagmedlemmar). 

Fina priser kan utlovas. Mer info senare! 

Lite nyheter också: Sanda IF har blivit utsedd av Lions som årets ung-

domsklubb. Simon Stenman och Ulrika Pettersson har varit och 

mottagit denna fina utmärkelse! 

Efterlysning: Ni som har småvarpor (upp till 2 kg) hemma och inte 

använder dem, hör av er till någon i Sanda IF om ni vill bli av med 

dem. Vi har brist på småvarpor just nu. 

Mvh: Sanda IF gm Tomas Holmqvist, tfn 0708445212 
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 32 

MANUS IN SENAST 1/8 

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 
   

KOPIERING 

1 kr per sida 

Ring Arne Åkerman  tfn 242148 

 

MEDLEMSAVGIFTER 2014 
 

Sanda hembygdsförening - 

Familj: 100 kr - Enskild: 50 kr 

Postgiro 28 65 38-4  

Sanda IF - 100 kr 

Bankgiro 5331-0819 

 

 

 

 

Lördag 26 juli  

Sanda bygdegårdspark 

Öppet från 20.00  - dansen börjar 20.30 

Stefan Larssons band spelar upp till dans. 

Kaffe, korv, chokladhjul, lotteri m.m. 

Entré: 80 kr 

Regnar det dansar vi i bygdegården 

Varmt välkomna! 
Sanda hembygdsförening     


