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Sandpappret 

Countrydans  

i Sanda bygdegårdspark    

(vid regn i bygdegården)   

 

 

 

Lördagen den 18 augusti kl 20:00  

Kl 20:30 spelar Lennart Wahl-

man and the bad boys upp till dans på den lövade 

utedansbanan. 

Basar med bl.a pil, lotteri, pub, hamburgare, korv 

Välkomna Sanda dansförening 

 

OBS! Endast medlemmar i Sanda och Eskelhem dansför-

ening, Sanda och Västergarn hembygdsförening, Sanda 

IF. 
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Hembygdsvandring från Sanda station till Tjuls station. 

Tisdagen den 14 augusti går vi på gamla järnvägen samling kl 18:00 vid 
Sanda station .  

Framme vid Tjuls visar och berättar Ingvar och Ylva om stationens  
historia.    Medtag fika. 

 

 

 

 

 

 

Välkomna  

Sanda Hembygdsförening genom Anki och Ove 

I slutet av augusti är det slutdansat på dansbanan.   

Tisdag 21 augusti  kl 18.00  (reservdag 23/8) ska den in. 

 

Ju fler vi blir desto fortare går det. Har du tur bjuds det på kaffe och 

korv efter avslutat värv. 

Styrelsen i hembygdsföreningen vill också rikta ett stort tack till Rag-

nar och Lydia Nilssons fond, Solbjärge i Fröjel,  som gett 5 000 kronor 

till upprustningen av dansbanan. Ett stort tack också till Rune Malm-

ros, Hans Jakobsson mfl som mätt, sågat och skruvat, så att i stort 

sett hela dansbanan nu är ny.  

Musik picknick 
7 augusti kl 18.00 på Västergarns festplats. 
Bacci bröder med vänner underhåller.                      
Medtag egen picknick korg. 
Möjlighet att köpa kaffe och grillad korv finns.    

Varmt välkomna   

Västergarns hembygdsförening   
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Sanda-varpa   
SM för dom som vill! 
 
Sanda-mästerskapen i stenvarpa kastas vid stationshuset i Sanda lördagen den 4:e 
aug 
Samling kl 08:30, start kl 09:00 
 
Sista anmälningsdag är onsdagen den 1:a aug. 
Mästerskapet kastas med 3-manna-lag. 
Damer kastar på 15 meter, herrar på 20 meter, Ungdom kastar på 12 eller 15 me-
ter beroende på ålder. (Oldboys 60+ får bara en kasta på 15 meter i varje lag).  
Mixade lag har ordinarie kastlängd.  
Max en utsoknes i varje lag. 20 kr per deltagare. 
Kiosk med korv o bröd finnes 
Anmälningar kan ske till  
Roger J (24 20 45), Kalle A (24 21 03), Tony L (24 20 41), Mauritz W (24 20 96) 
 
Hoppas vi har tur med vädret och att alla kommer med ett glatt humör och med glimten i 
ögat. 

  
Mycket välkomna ska ni vara, tävlande som publik 
Botvidegänget 

”Nå ska de kastes stain ei sokni!” 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

Augusti 2012 

4 9 Sanda-varpa (sid 4) 

7 18 Musikpicknick, Västergarns Hembygdsgård (sid 2) 

10 18:30 Trivselafton, Kovik (sid 7) 

14 18 Hembygdsvandring, Sanda station (sid 2) 

18 20 Coutry-dans, Sanda Bygdegård (sid 1) 

18 18 Lammfest, Festplatsen (sid 6) 

21 18 Plocka in dansbanan, Sanda Bygdegårdspark (sid 2) 

26 10 Bussutflykt, Sanda kyrka (sid 9) 

28 11 Västergarnsmästerskapen i golf, Visby GK (sid 7) 

September 2012 

www.sanda-gotland.net 

3 19 Styrelsemöte Sanda HBF, Sanda Bygdegård 

4 19 Motionsdans, Sanda Bygdegård (sid 9) 

Sanda & Västergarn i samarbetar med                                          Mellersta & Visby 

Välkomna till lammfest 

i ladan på festplatsen 

lördag 18 augusti kl 18.00  
 

Det kommer att finnas grillat lamm med tillbehör och kaffe och kaka.  

Kostnad 200 kr. 

Medtag egna bestick och egen dryck. 

Anmälan görs senast 14 augusti till 

Majgun Bäckman tel 245117, Karin Persson tel 245164 

 (OBS begränsat antal platser) 

Välkomna 

Västergarns Hembygdsförening 
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Sanda & Västergarn i samarbetar med                                          Mellersta & Visby 
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Trivselafton vid Kovik. 

Fredagen den 10 augusti kl 18.30 

Grillen är igång, ta med det du vill grilla och äta. 

Välkomna till en kväll för att umgås, prata och ha trevligt på en fridfull plats. 

Sanda Hembygdsförening   

Välkommen till det årliga Västergarns mästerskapet i golf! 
Den 28 augusti med första start kl 11.00 på Visby GK. Vi avslutar med mat, kaffe och 
prisutdelning på Kronholmens Värdshus. 
Kostnad 180 kr inkl mat och priser. (+ greenfee för medlem i annan golfklubb) 
Anmälan till Nina Ljung nina.ljung@live.se eller 072-7443378 senast den 20 augusti. 
  
Välkomna önskar Västergarns hembygdsförening!  

Upprustningen av det gamla stationshuset är i full gång. Nu är i stort sett 

hela framsidan färdigmålad, bara foder och fönster ska ha några omgångar 

färg till. Sedan återstår målning av baksidan, och det gamla dasset ska åter-

uppstå. 

 

Vill du också vara med och hjälpa till, eller bara berätta senaste nytt i sock-

nen, kom till stationshuset kl 18.00 på onsdagar. 

 

Då målar, spikar och skrubbar vi tills kyrkklockan ringer kl 20.00.  

Därefter dricker vi kaffe och njuter av den vackra sommarkvällen. 

I huset finns en utställning om Lars Gullin, som varje dag lockar ett flertal 

besökare. Utställningen är öppen till den 2 september. 

Det finns också en hemsida att besöka www.gullinmuseet.se 
  

Välkomna   

  

Lars Gullin-kommitten i Sanda hembygdsförening  
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Rekreationsdagarnas bussresa går förbi Sanda byg-
degård den 15 augusti kl. 15.30 och då finns vi från 
Sanda Västergarn Röda Kors och bjuder på kaffe 
och musikunderhållning. Har du en stund över den eftermiddagen så är du väl-
kommen att fika med oss och de vännerna från rekreationsdagarna. 
 
Röda Korsets sedvanliga bussutflykt till hemligt mål och arrangerad av en 
superkommitté går av stapeln söndagen den 26 augusti. Kl 10.00 samlas vi  vid 
Sanda kyrka och behöver du skjuts dit säger du till när du anmäler dig. Kom-
mittén  ordnar fika till eftermiddagen och kostnaden för maten betalar du med 
100:-/person. Kostnad för bussen beror på hur många vi blir och om vi kan få 
ev. bidrag. Så skynda dig nu att anmäla dig till Eivor 242078 och till Hasse 
245044 till en som vanligt trevlig dag. De behöver ha anmälningarna senast 19 
augusti. 
 
Det sedvanliga lotteriet på Västergarnsdagen med finfina vinster inbringade 
över 5.000:- . Alla som bidragit med vinster tackar vi varmt och särskilt 
tackar vi för tavlorna vi fick av Ulf Göthman och Erik Molarin(en Erik Olsson
-tavla).        

/Inger Eriksson   

Söndagen den 24 juni var det en lekmannaledd 
gudstjänst i Sanda kyrka. Marita höll en kort andakt och läste texter och 
Hasse Paulin spelade gitarr. En stämningsfull stund som vi som var där fick 
njuta av. Tack Marita och Hasse.  

 

Motionsdansen börjar tisdagen den 4/9 kl 19:00 i Sanda bgd 

ledare Detlef Gräser. 

 

Nya och gamla dansare hälsas välkomna 

Sanda dansförening  
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Engströms Plåt AB 

Vindbyvägen 21 

622 66 Gotlands Tofta 

0707-999667  el.   297078 

Allt inom  

plåt och  

ventilation 

Även uthyrning av  

18 meters skylift 
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KOPIERING 

  1 kr per sida 
Ring Arne Åkerman  Tfn: 24 21 48 

 

ANNONSERING 

Hel sida    = 200 kr A5 
Halv sida  = 100 kr 
1/4 sida = 50 kr 
Föreningsaktiviteter = Gratis 

MEDLEMSAVGIFT 

Familj 100:-  Enskild 50:- 

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet v 36 

MANUS IN SENAST 1 sept 

Lämnas till Hembygdsföreningens styrelse eller Olof Nysten 
Tfn:  070-9955989,  E-post:  bjestavs@hotmail.com 

Betala via PG 28 65 38—4 

Sanda Hembygdsförening 

Med reservation för ev. felstavningar och  annat /ON 

Japp du läste rätt, detta är förmodligen ett av mina sista Sandpapper. Det är inte  

Sandpappret i sig som är för mycket, utan snarare i kombination med styrelsear-

bete i fiberföreningen och slutfasen av ett stort projekt på jobbet. Hittills är det 

andra fritidsaktiviteter och att umgås med familjen som fått styrka på foten, men 

nu tänker jag släppa fram lite mer av det och lägga undan redaktörsjobbet för 

Sandpappret som jag hållit på med i snart 2 år (jaja, 1½ år då). Det har varit roliga 

år även om jag hade tänkt arbeta mer med själva layouten och i alla fall göra 

framsidan lite mer till min. Nu är det fortfarande Ann´s design, vilket iofs defini-

tivt inte är något fel.  

 

Jag kan verkligen rekommendera den som har lite lust för detta att ta kontakt 

med mig för att diskutera möjligheter att ta över uppdraget. Det är väldigt kul 

och tar egentligen inte speciellt mycket tid om man är lite effektiv.  

 

Men än blir jag nog kvar med mina tankar på sista sidan ett tag till, så vi syns nog 

nästa månad igen i en brevlåda nära dig. 

 

     Ha dé 

 Från redaktören! 
www.sanda-gotland.net 

O lof  


