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Jazzklassiker - i nytt ljus 

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! 

TRIVSELAFTON 

VID KOVIK 

Söndagen 18 augusti 

kl. 18.30 

Grillen är i gång,  

ta med det du vill äta och 

dricka. 

Välkomna till en kväll för att 

umgås, prata och ha trevligt på 

en fridfull plats. 

Sanda hembygdsförening 

DANS  
till Zaesarz orkester 

lördagen 10 augusti i 

Sanda bygdegårdspark 

Öppet från 20.00,  

dansen börjar 20.30 

Försäljning av korv och hamburgare. 

Basaranordningar 

Vid regn dansar vi inomhus 

VÄLKOMNA! 

                      Sanda Hf 
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Välkomna till socknen! 
 

Josefin Adman och Peter Schüberg köpte Sanda Stenhuse 237 av 
Anna Lena Svendén redan för 1,5 år sedan och innan dess hyrde de i 
Sanda så de har varit sockenbor länge utan att ha blivit presenterade i 
Sandpappret. Josefin är 22 år och Peter 24. Peter har vuxit upp i Etel-
hem och Josefin i Roma. Peter arbetar på Gotlands Gummifabrik i 
Hemse och Josefin är personlig assistent i företaget Humana. Hon har 
sin mormor och morfar i Klinte och flera släktingar i trakten, vilket 
var en bidragande orsak till att de hamnade i Sanda. Närhet till hav 
och strand spelade också in. När man åker förbi deras hus ser man att 
de sista tiden sysslat med trädfällning på tomten. Peter är idrottsintres-
serad, bl.a. spelar han fotboll i Levides A-lag.  

För ett år sedan köpte Anna och Jan Söderberg ett hus vid Sanda 
Lekarve 753, där de skulle bo på fritiden eftersom de också har ett 
hus i Visby. De trivs så bra i Sanda så de tillbringar mycket tid där. 
Jan är nyanställd ekonomichef hos Ruthström & Larsson Bygg AB 
och Anna är kantor i Tofta och Eskelhem, där hon leder flera körer. 
Hon känner bra till Sanda eftersom hennes familj på 70-talet hyrde 
varje sommar hos Kerstin och Rune Österlund och 1978 köpte de ett 
litet hus i närheten av Österlunds, ett hus som nog många känner till 
som Agnes stuga.  
I familjen finns barnen Anton, 14 år, Emma, 4 år och Jonathan 1,5 år. 

Hur kyrkliga är vi i Sanda och Västergarn? 
Nu finns ny statistik över öns församlingar. Den visar att av Gotlands 
57 241 invånare tillhör 74,1 % Svenska kyrkan. Motsvarande siffra för 
hela Sverige är 67,5 %. 

Hur är det då med kyrkligheten i vår församling, som består av Sanda, 
Västergarn och Mästerby? Vi är 1032 boende och av dem är 79, 9 % 
medlemmar i Svenska kyrkan. Mest kyrklig på Gotland är man i När 
med 90,3 % och minst i Lojsta, 63,8 %. 
 

Respektera inlämningstiderna!!! 

Nu har det hänt några gånger att jag inte har tagit med manus som 
kommit in flera dagar för sent, eftersom Sandpappret då varit färdigt. 
Svårigheten är talet 4, det går inte att lägga till eller ta bort en eller två 
sidor, det är alltid fyra sidor i taget, annars går det inte att trycka som 
en tidning. Vet ni om, att ni är sent ute, tala om att ni vill vara med så 
lämnar jag plats, men jag kan inte gissa mig till att ni vill ha med nå-
got.  /Gunvor/ 
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Gullinveckan 2013 

Gullinveckan 2013 inföll 30/6 - 5/7, men redan 26 juni hölls en kon-
sert i museet med Nya hotkvintetten, en ny grupp bestående av tre 
unga musiker tillsammans med två äldre. Det var fullsatt i museet, 
vilket innebär ca 75 personer.  

De stora konserterna i kyrkan hölls söndagen den 30 juni, med det 
vanliga gänget Gunnel Mauritzson, Georg Riedel, Jan Allan och Da-
niel Svensson. Elin Larsson är årets Gullinstipendiat, duktig saxofo-
nist. Drygt 400 besökare fyllde kyrkan vid två konserter. 

Planerad tisdagsunderhållning var ett samtal med Kettil Olsson, född i 
Sanda, men han gav återbud så det blev ändrad dag och innehåll. Jan 
Allan ställde upp med ett samtal på måndagskvällen, han har ett långt 
musikerliv bakom sig och mycket att berätta, inget dåligt byte, men 
ändå tråkigt att missa Kettil, tyckte nog en del. Det tyckte också det 
par som åkt från Sundre på tisdagskvällen för att lyssna på honom, 
men efter en kaffestund och trevligt samtal i museet var de mycket 
nöjda när de åkte hem igen. De lovade också att sätta upp affischer för 
oss i Burgsvik. Ett bra byte, kaffe och bullar mot gratis affischering. 

En musikgrupp som alltid lyckas ordna bra väder är Sanda Jazz Stat-
ion, som i många år spelat utanför stationshuset och aldrig behövt 
spela inomhus. I år såg det mörkt ut, t.o.m. spelledaren Håkan Ander-
son trodde på vägen dit, att de skulle bli tvungna att flytta inomhus. 
Men det blev soligt och fint väder och en härlig utomhuskonsert med 
svalorna svirrande i luften precis som vanligt.  

Fredagen bjöd också på ett strålande väder, då vi hade dans i bygde-
gårdsparken, på banan som Lars Gullin kom ihåg från sin barndom, 
då han som liten gick med pappa på vägen och hörde dansmusiken 
från dansbanan i parken. Visserligen ombyggd och reparerad men på 
samma plats då som nu. Playboys, 6 medelålders mycket musikaliska 
herrar, spelade svängig dansmusik, man dansade, drack kaffe, åt korv 
och hamburgare och pratade med varandra.  

Då var veckan egentligen slut, men ännu återstod två konserter med 
Andreas Pettersson och hans musiker. En konsert hölls 12 juli, då vi 
också fick lyssna på två unga talanger, en 11-årig jazzsångare och 
hans fiolspelande storasyster. De fick nog veckans starkaste applåder 
efter sitt framträdande. Även då var museet fyllt till sista plats, inte en 
sittplats fanns kvar, inte ens i köket.  
 

Den 9 augusti återkommer Andreas Pettersson och hans grupp, så 
ännu finns ett tillfälle att få lyssna på musik i vårt Gullinmuseum i år.  
/GM/ 
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Sanda Västergarn Röda Kors 

Bussutflykt 1 september 

Söndagen den 1 september går Sanda Västergarns Röda kors årliga 
bussutflykt av stapeln. Vi möts vid Sanda kyrka kl. 10.00 och beräk-
nas vara hemma vid kyrkan igen vid 17-tiden. Behöver du hämtas till 
bussen meddelar du bara det när du anmäler dig. Anmälan tar Eivor, 
242078, Anders, 242018 och Hasse Hansson, 245044, emot och gärna 
senast den 23 augusti. Färden går norrut - till Tingstäde och Stenkyrka 
bland annat och vår guide i dessa trakter blir Ylva Pettersson. Vi ord-
nar mat som ni betalar till självkostnadspris -  brukar handla om cirka 
100 kr/per person och kaffe har Röda korsets styrelse med sig. Buss-
pengar brukar vi förhandla oss till. 
Varmt välkomna! 

Västergarnsdagens lotteri 

Röda korsets medverkan under Västergarnsdagen blev som vanligt en 
succé. På ett par timmar hade vi sålt slut våra lotter och förtjänsten 
blev nära 6 000 :- Alla vinster var skänkta, jättefina vinster som van-
ligt. Tavla av Anna-Lisa Purk och tavla av Ulf Göthman var naturligt-
vis höjdarna, men det fanns hembakta kakor, vackra Saint paulor, pre-
numerationer på GT och GA, tårtor, grytlappar, hemsydda kassar, 
fruktfat m.m. m.m. 50 vinster allt som allt.  
 

Tack alla som lämnade vinsterna och tack alla som köpte. Vi syns till 
sommaren 2014. 

Varmt tack till Anna-Stina Purk och Ulf Göthman för skänkta tavlor 
till Röda Korsets lotteri vid Västergarnsdagen. 

Styrelsen i Sanda Västergarn Röda kors 

 

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 
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Konfirmationsjubileum 

Söndagen den 14 juli hade vi som konfirmerades 1963 i Sanda kyrka 
50-årsjubileum. Vi träffades i Mästerby kyrka för gudstjänst med Kent 
Österdahl. Tio konfirmander av 15 hade hörsammat inbjudan. Tre av 
våra vänner är sorgligt nog avlidna, Tommy Blomberg, Tommy Lars-
son och Hjördis Westergren f. Nilsson.  
Efter kyrkan stannade vi vid vattensågen och drack kaffe och pratade 
och pratade. På denna ljuvliga plats och i detta underbara sommarvä-
der som det var gick tiden fort - nästa anhalt var Sanda kyrkogård, där 
vi lade ned en blomma på vår avlidne konfirmationspräst Åke Hult-
marks grav och ägnade en stund att minnas våra vänner som inte 
längre finns bland oss.  
Vidare till Hotell Stelor i Västergarn, där några respektive hade anlänt 
och tillsammans åt vi en god middag.  
Dagen blev kväll innan vi skildes åt med en önskan om att det här gör 
vi om, men vi väntar inte i 50 år! 
Konfirmanderna var: Marianne Engdahl f. Jakobsson, Per Österlund, 
Per Svensson, Jan-Inge Wigström, Lars-Erik Hoas, Benny Westergren, 
Torgny Ekeroth, Torsten Olofsson, Kenneth Hertz och Inger Eriksson 
f. Hellgren. 
Ps. Ett kort av oss idag finns på Hela Gotland.se under föreningar och 

även ett referat. Ds.   /Inger/ 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Sön 4   10.00 Mässa i Västergarns kyrka. 

Tors 8  16.00 Villanellakören sjunger medeltidssånger i Mästerby 

   kyrka. 

Fre 9    19.00 Jazzklassiker - i nytt ljus i Gullinmuseet. Sid 1 

Lör 10  20.00 Dans i Sanda bygdegårdspark.  S 1. 

Sön 11  14.00 Friluftsgudstjänst i Sanda prästgårdspark. 

Sön 18  13.00 Mässa i Mästerby kyrka. 

Sön 18  18.30 Trivselafton vid Kovik.  Sid. 1 

Tors 22 19.30 Musik i sommarkvällen. ”Koral i folkdräkt”. Anki 

   Holst, flöjt, Carina Nyström Ahlin, kornett och  

   Robert Nyström, accordeon. Sanda kyrka. 

Lör 24  18.00 Lammfest på Västergarns festplats. Sid 8 

Sön 25 13.00 Gudstjänst i Sanda kyrka. Konfirmanderna med-

   verkar. 

Sön 25 19.00 Stugmöte i Klockargården Västergarn.  

 

Sön 1  10.00 Bussutflykt med Röda korset. Samling vid Sanda 

   kyrka. Sid 4 

Sön 1  11.30 Västergarnsmästerskapen i golf. Sid. 8 

Mån 2 19.00 Styrelsemöte i Sanda bygdegård 

AUGUSTI  2013 

SEPTEMBER  2013 

Söndagen 15 september anordnar Sanda hbf en kulturvandring på 

temat Mötesplatser. Det blir en vandring på vår sista mötesplats, 

Sanda kyrkogård. Mer info i nästa Sandpapper. 
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Maja och Maxon är  

två vattensköldpaddor som behöver nytt hem. 

Jag har haft dom i 15 år och ska nu flytta till Uppsala . Jag kan inte ta 

med dom till fastlandet och mamma har 

haft hand om dom när jag studerat men 

nu vill hon inte längre. 

Är du intresserad så ring Clara Wallin 

0737807644 

Tack 

alla ni som kom till basaren, ett särskilt tack till Åsa och Emma som 

ägnade söndagsmorgonen till städning av parken. 

På förekommen anledning vill vi också tacka Jonas Norragård för 

snöröjning och gräsklippning. 

Styrelsen i Sanda hembygdsförening 

Motionsdans 

Gammeldans / gillesdanser 

Sanda bygdegård  

Tisdagar med start 10 september 

10/9, 17/9, 24/9, 1/10, 8/10, 

15/10, 22/10, 5/11, 12/11, 19/11 

Fortsättning -  

viss grundkunskap krävs. 

Anmälan/information: 

Detlef Gräser 

249736, 070-587 65 89 
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LAMMFEST 

på Västergarns festplats 

lördag 24 augusti kl. 18.00 

I ladan på festplatsen i Västergarn dukar vi upp till 

 sensommarens efterlängtade Lammfest.  

I priset 200:- ingår, förutom helgrillat lamm, potatissallad, sallad, bröd 

och ost, kaffe och kaka.  

Tag med egna bestick och dryck. 

Anmälan görs senast 20 augusti till:  

Barbro Vigström, tel 0762-370294, Ingela Penje, tel 0709-527072 

(OBS Begränsat antal platser) 

VÄLKOMNA 

Västergarns hembygdsförening 

 

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 
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  UNEA  

  Hemtjänster AB 

 

  UNEA arbetar i små personalgrupper som ger en god konti-

nuitet, 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 

 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 
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Alla typer av bygg- 

och  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 
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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 36 

MANUS IN SENAST 30 augusti 

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 Destination Gotland, jubileer och regn... 

I förra numret klagade jag på Destination Gotland och deras hutlösa 
priser. Nu måste jag medge att det finns billiga saker även där. I förra 
veckan hämtade jag ett 10-årigt barnbarn i Oskarshamn och åkte till-
baka med vändande båt. Den resan innebar sex timmars båtresa för 
mig och kostade bara 178 kr för mig och Ester, det blir inte mycket i 
timmen. Däremot förstår jag inte varför man inte kan få både potatis 
och broccoli till den kokta torsken utan måste välja det ena eller det 
andra och för 87 kronor borde det finnas plats för lite gurka och toma-
ter i salladen.  

Annars är sommaren som vanligt hektisk, det finns så mycket jag vill 
göra, så inser jag att det inte går och vill bara vara hemma. Det är jubi-
leumssommar i år, vilket innebär fester. 60 år sedan skolstarten, 50 år 
sedan realexamen och 60 år sedan sommarbarnen kom till grannlaget 
hemma första gången, En av dem har blivit Gotland trogen varje som-
mar sedan 1953 och bjuder på fest vart tionde år. Inte illa! 

Nu regnar det, så skönt! Det är torrt och bevattningsförbud för det 
kommunala vattnet. Ibland hör man någon säga att det gäller inte oss 
eftersom vi har egen brunn och så vattnar man glatt sin gräsmatta. Sånt 
gör mig så arg. Vi har bara ett grundvatten, det har vi tillsammans och 
det måste vi vara rädda om.  

Gunvor 

Från redaktören! 


