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SANDA IF fyller 100 år!
Det skall vi fira med en heldag på Sanda IP den 16 augusti!
En kubbturnering kommer att anordnas, med start kl. 10.00, anmälan
till Tomas Holmqvist eller Thomas Pettersson eller på plats, senast kl.
09.00. (3-6 lagmedlemmar). Fina priser kan utlovas. Vi kommer att ha
en liten utställning i klubbhuset på Sanda IP, där bilder och berättelser från förr och nu kommer att ställas ut.
Thomas Pettersson, 0707 312317, Tomas Holmqvist, 0708 445212
Väl mött på Sanda IP!
Sanda IF:s styrelse

AUGUSTIDANS
i Sanda bygdegårdspark till Zaesarz orkester
Lördagen 16 augusti kl. 20 - 24
Tombola, pilkastning.
Försäljning av kaffe och korv.
Vid regn dansar vi inomhus.
Sanda dansförening hälsar alla välkomna!
www.sanda-gotland.net
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En resa med orgelbyggaren Frans Andersson (1827 - 1869)
Sanda kyrkas orgel byggdes 1867 av orgelbyggaren Frans Andersson
som tillsammans med sin far, Gustaf Andersson, drev orgelbyggeri på
Kungsholmen i Stockholm. Ett år tidigare, 1866, hade han byggt en
tvillingsyster till vår orgel, på Åland, den finns nu i Sottunga, en ö och
Ålands minsta kommun, med ca 100 bofasta invånare. Sandas orgel
byggdes till världsutställningen i Paris 1867, den skulle alltså packas
ner och forslas ända till Paris med järnväg och ångfartyg. Där träffade
Frans världens främsta orgelbyggare. Där fanns 50 226 utställare,
varav 15 055 var från Frankrike och dess kolonier, 6176 från Storbritannien och Irland, 703 från USA. Utställningen besöktes av 9 238 967
personer inkl. utställare och anställda.
1871 kom orgeln till Sanda.
Det här berättade Sanna Räsänen i Sanda kyrka den 26 juni, då hon
höll orgelkonsert för ca 40 besökare. Sanna är diplomorganist och
kantor på Möja, Djurö och Nämndö i Stockholms skärgård. Ett stipendium var orsaken till att hon kom hit, samma program skall hon senare i sommar spela på Sottungas orgel. Hon beskriver Sandas orgel
som ”en stor liten orgel”, ett riktigt smycke. Hon tycker också att
Sanda kyrka liknar en italiensk katedral.
Frans gick alltså i sin pappas fotspår, han studerade i Köln innan han
ingick i sin fars firma. Gustaf Andersson & son. Tyvärr blev han bara
42 år.
Sanna spelade verk av Josef Eriksson, Léon Boöllmann, Johann Agrell,
Niels W Gade, Baldassare Galuppi, Giovanni Gabrieli, Emil Sjögren och
Erland von Koch.
Gunvor
www.sanda-gotland.net
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Foto: Sophie Malmros

www.sanda-gotland.net
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Välkomna till socknen
På dansen i parken den 4 juli träffade jag en dansintresserad tjej med
barnvagn. Det visade sig att hon dessutom är nyinflyttad i Sanda, sedan januari i år hyr de ett hus vid Smiss 262. Det var Emma Djurman
och i vagnen låg Harald, 5 månader gammal. Han som hon helst ville
dansa med heter Magnus Vretblad och var tvungen att jobba
eftersom han är underläkare på Visby lasarett. Själv är Emma brandman i Norrtälje, men just nu naturligtvis barnledig. Förutom dans gillar Emma att prata gutamål, inte konstigt kanske, hon kommer nämligen från Lau, Magnus är från Stockholm. De trivs bra i Sanda och
kanske blir det ett eget hus så småningom, hur hon skall göra med
brandmansjobbet i Norrtälje vet hon inte just nu.
Vid Mafrids 555 bor Beth Hagman. Huset har hon haft 5-6 år redan
men skall nu bo där permanent, eftersom hon är pensionär sedan
april i år. Som barn bodde hon mycket på Gotland, vid Gannarve i
Fröjel. Där träffade hon som nioåring Ulla Gabrielsson och Camilla
Lamm och vänskapen har hållit i sig, och har bidragit till att hon nu
blir gotlänning på heltid. Hon åker fortfarande över till Stockholm
och jobbar ibland på Huddinge sjukhus. Hästintresset har också hållit
i sig, hon äger en arab, ridning är en stor hobby liksom att snickra,
gärna tillsammans med grannen Sven-Olof. Hon har många trevliga
grannar på Mafridsvägen, säger hon.

Är du nyinflyttad i Sanda eller Västergarn?
Vill du bli välkomnad i Sandpappret?
Känner du någon nyinflyttad i våra socknar?
Ta kontakt med mig, Gunvor Malmros, 242113 , 070-3535963,
eller skriv till gunvor.malmros@telia.com
www.sanda-gotland.net
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Dags igen för
Sanda Västergarns Röda Kors årliga bussutflykt!
Den 31 augusti kl. 9.00 samlas vi vid Sanda kyrka
för färd med buss till Grötlingbo, där vi guidas runt under Gunvor
Malmros ledning. Ni kan inte ana hur mycket vackert, intressant och
gott det finns i Grötlingbo - Gunvors hemsocken.
Behöver Du skjuts till kyrkan så meddela det då Du anmäler dig till
Eivor, 242078 eller Anders, 242018.
Anmäl er snarast, dock senast den 25/8.
Vi ordnar mat som Du betalar till självkostnadspris - brukar handla om
ca 100:-/per person. Kaffe och bröd bjuder styrelsen på och kostnaden
för bussen beror på antalet deltagare och vad vi kan förhandla oss till
från en sponsor.

Varmt välkomna!

Västergarnsdagen den 27 juli!
Det hade inte regnat på en månad, men den dagen kom det regn över
just festplatsen! Vårt lotteri gick bra - kanske gav det lite mindre än i
fjol - cirka 3.700 kr blev det i år. Men allt var skänkt - matta, saffranspannkaka, blommor, kakfat, smörgåstårta, grytlappar och en tavla av
Ulf Göthman. Tack för alla gåvorna och tack alla som köpte lotter.
Ett varmt tack till Ulf Göthman för tavlan till Röda Korsets lotteri.
Styrelsen i Sanda Västergarns Röda Kors

www.sanda-gotland.net
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Välkommen till

VÄSTERGARNSMÄSTERSKAPET i GOLF
24 augusti
I år är det 6:e året vi genomför tävlingen!
Första start är 11.30 och vi avslutar som vanligt med prisutdelning
och middag.
Kostnad 150 kr (inkl middag)
Anmälan till nina.ljung@live.se, eller 072-7443378
Västergarns hembygdsförening
och Nina Ljung

LAMMFEST
på Västergarns festplats
Lördag 23 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 egen dryck.
Anmälan görs senast
18 augusti till:

OBS! Begränsat antal
platser.

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

VÄLKOMNA!
Västergarns hembygdsförening
www.sanda-gotland.net
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Forneldarnas natt
Lördag 30 augusti kl 20.30 vid Kovik
Vad är Forneldarnas natt?
I forna tider tändes eldar kring kusten för att vägleda sjöfarare i land
och varna invånare om hotande fara.
Senare började man under den sista lördagen i augusti tända eldar
kring kusten för att fira sommarsäsongens avslutning. Skyddandet av
Östersjön har gett traditionen Forneldarnas natt en ny och djupare
dimension.
Den gemensamma kedjan av eldar förenar länderna kring Östersjön
och symboliserar den ömsesidiga oron om Östersjöns välmående. Alla
länder behövs i de konkreta handlingar som ska rädda Östersjön.
Dyk även du in i Forneldarnas natt och tänd en eld för Östersjöns välmående! Uppmana dina grannar och bekanta att komma med, bjud
fast in hela byn!
Målet är att så många ljus/facklor/brasor som möjligt ska brinna för att
det på alla sidor av Östersjön ska brinna åtminstone två forneldar.
Den gemensamma ramsan för Forneldarnas natt:
Brinn Forneld, brinn! Brinn för ett renare Östersjön. Brinn för dess livskraftiga strandbyar och öar. Brinn för Östersjöns
kulturhistoria och för framtidens rikedom. Brinn för
den historiska samhörigheten och ansvaret för Östersjöns framtid!
Läs mer på www.muinastuled.ee/sv

www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
AUGUSTI 2014
Fre 8 19.00

Jazzklassiker - i nytt ljus i Gullinmuseet. Sid. 9

Sön 10 13.00

Friluftsgudstjänst i Sanda prästgårdspark.
Dragspel. Kyrkkaffe med tårta.

Mån 11 19.00

Vandring i Visby - samling i Almedalen. Sid 9

Lör 16 10.00

Sanda IF 100 år på Sanda IP. Sid 1

Lör 16 19.30

Helgmålsbön vid Kovik. Stefan Magnusson, sång.

Lör 16 20.00

Augustidans i Sanda bygdegårdspark. Sid. 1

Sön 17 14.00

Friluftsgudstjänst i Mästerbyänget.

Sön 17 18.30

Trivselkväll vid Kovik. Sid 9

Lör 23 18.00

Lammfest på Västergarns festplats. Sid 6

Sön 24 11.30

Västergarnsmästerskapet i golf. Sid. 6

Lör 30 19.00

Kräftskiva i ladan på Västergarns festplats. Sid. 10

Lör 30 20.30

Forneldarnas natt vid Kovik. Sid. 7

Sön 31 09.00

Röda Korsets bussutflykt till Grötlingbo.
Samling vid Sanda kyrka. Sid. 5

Sön 31 10.00

Gudstjänst i Sanda kyrka.
SEPTEMBER 2014

Mån 1 19.00

Sanda hembygdsförenings styrelsemöte i bygdegården.

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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TRIVSELAFTON VID KOVIK
Söndagen 17 augusti kl. 18.30
Grillen är i gång,
ta med det du vill äta och dricka.
Välkomna till en kväll umgås,
prata och ha trevligt på en fridfull
plats.
Sanda hembygdsförening

Jazzklassiker - i nytt ljus
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

Kaffeservering

VEST-bygdens LRF inbjuder till
VANDRING i Visby
med guiden Peter Bäärnhielm
Måndagen 11 augusti kl. 19.00
Samling i Almedalen
Styrelsen hälsar alla välkomna!
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Västergarns Fiskareförening har

KRÄFTSKIVA
för sina medlemmar med respektive
Lördag 30 augusti kl. 19.00
i ladan på festplatsen
Föranmälan till:
Jonas Karlsson, tel 0738-142663
Göran Nilsson, tel 0498-245101
Anmäl senast 25 augusti

Sandavarpen
Vinnarna i årets Sandavarpe blev för tredje året i rad H.E.T Holmqvist
= Hanna, Erik och Tomas, de mötte Westergrens = Putte, Mauritz och
Sonny och vann med 12-8.
Kastningen om tredje plats vanns av Lekarve = Stellan, Simon och
Hasse, som mötte Stenhuse = Tomas, Roger och Ulrika, där resultatet
blev 12-8.
14 lag var anmälda, 42 kastare gick framför stationshuset på gräsmattan fram och tillbaka och kastade sten under många timmar. De
flesta erfarna men några helt nybörjare, som fick lära sig efter hand
under dagen, det ena tipset efter det andra. Kul, tyckte många, att de
VÅGADE kliva in och försöka bemästra vår ”nationalsport” utan att
nästan inte veta något om hur det går till. Men hatten av och hoppas
de vågar tillbaka till nästa års drabbning.
Varmt var bara förnamnet på denna lördag ( eller HET som Holmqvistarna skulle ha uttryckt sig) så vatten och läsk flödade. Sen kunde man
önska att det även skulle ha flödat med solskyddsfaktor, (men det är
www.sanda-gotland.net
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nog inte manligt), så många ansikten och bara överkroppar fick sig en
rejäl duvning. Och bondbränna fick en annan innebörd för mig, när jag
fick se Mauritz sitta med bar överkropp efter dagens kastning och
”fortfarande” ha på sig sitt linne.
Ett stort TACK och eloge till kioskpersonalen som skötte ruljangsen
med bravur under dagen, äldre och yngre medhjälpare. Utan er skulle
det inte blivit någon försäljning av diverser drycker och ätbara detaljer.
Även i år har vi sponsorer att tacka, utan er hade prisbordet blivit magert. Ett stort TACK till:
Stenhuse gård, Pias bageri, Hammarlund, Åströms.
Med det tackar vi i Botvidegänget för oss och för en trevlig dag och en
väl genomförd kastning. Hoppas vi ses nästa år.

www.sanda-gotland.net
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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 sociala liv genom olika säsongsaktiviteter; kultur då och nu, vård av Hembygdsgårdens lokaler och Valbyte samt främja friluftsliv.
Ambitionen är ett levande Västergarn med Omnejd.
Hembygdsföreningen ordnar varje år några uppskattade och trivsamma träffar, 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 eldsjälar i socknen samlar och lägger in nya och gamla bilder, dokument om platser, hus, människor och händelser i bygden, gå gärna in på
www.bygdeband.se och sök på Västergarn.

Kommande aktiviteter
Promenader saml HG

Lammfest på festplatsen 23/8. Se annons

Varje tisdag kl 9.00

Strandstädning saml. stranden vid hamnen varje tisdag kl 18-20 med
början 10 juni t.o.m. 5 augusti.
Håll utkik efter evenemang på vår VIPP-skylt vid vägen.
För sommaruthyrning av lägenheten i hembygdsgården kontakta: vastergarn.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
www.sanda-gotland.net
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Efterlysning!
Bygdegården saknar fortfarande sina kökshanddukar. Vi tycker naturligtvis att det är bra att ni tar hem och tvättar dem, men vi vill
gärna ha tillbaka dem.

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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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

www.sanda-gotland.net
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Från redaktören!

Om oss och vår kyrkorgel…
Jag blir lite ledsen över att varje sommar få läsa om hur vi gotlänningar är: ogästvänliga, trafikfarliga, oförmögna att förändra oss
o.s.v. Det är mycket som är fel hos oss. Men jag tycker inte att allting
stämmer. Alla jag känner tar gärna emot andra människor, det spelar
ingen roll om man kommer från Stockholm eller Peru. Vi är glada när
någon flyttar in i vår socken och vi vill ha turister här.
Se bara på badstranden i Västergarn, det har varit en fröjd att bada
där i sommar, rent och fint, både i vattnet och på stranden, tack vare
alla som jobbat där varje tisdagskväll, säkert har både västergarnsbor
och utsocknes hjälpt till. Stort tack för det!!!
Vill vi inte förändra oss? Det vill vi nog, men kanske är det så att vi är
lite nöjdare än en del andra med det vi har, Vi behöver kanske inte
alltid jaga efter mer pengar, finare bilar, lyxigare hus… ?
Tänk att vår orgel i Sanda kyrka varit i Paris, vilket oerhört jobb det
måste ha varit att få dit den. Jag har aldrig tidigare betraktat orgeln
så noga som under Sannas konsert, då vi satt vända mot orgeln, den
är verkligen som ett smycke. Ta en närmare titt på den nästa gång ni
är i kyrkan.

Gunvor
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

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 36
MANUS IN SENAST 29/8
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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