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NR  9   SEPTEMBER  2014    Årg. 

VALFIKA 

På valdagen den 14 september serverar Sanda 4H fika 

 utanför bygdegården mellan kl. 9.00 och 17.00. 

Vallokalen är öppen kl. 8.00—20.00 

Passa på att ta en fika och prata med andra väljare då du i 

alla fall  skall till bygdegården. Har du förtidsröstat, kom 

förbi och ta en kopp kaffe med oss andra! 
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Clara Wallin och Johannes Carlsson förlo-

vade sig den 8/8 2014. Jag är storebror till 

Clara. Det är kärlek..  

Du är allt, det vackraste, jag är stolt över 

dig. 

Rasmus Wallin 

 

 

 
Tack! 

Stort tack till Maja och Janne Engdahl som skänkt två dussin 

oanvända linnehanddukar till Sanda bygdegård. Maja och 

Janne lämnar nu vår socken och kommer att bosätta sig i Klin-

tehamn. Vi hoppas att de inte glömmer Sanda utan återvän-

der hit ibland.  

Styrelsen i Sanda hembygdsförening 

 

Barnklädesmarknad 

Sanda bygdegård 

21 september kl. 13 - 16 

Barnkläder, leksaker, böcker m.m. 

Flera utgångskassor - kaffeservering 

VARMT  VÄLKOMNA! 
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 Välkomna till socknen! 

Då Barbro Larsson valde att sälja sitt hus vid Lekarve 167  köptes det 

av Lina Palmqvist. Där bor hon nu tillsammans med barnen Moa, 10 

år och Emil, snart 12 år.  Moa och Emil går på Atheneskolan i Visby. 

Lina jobbar på Suderhälsan i Hamra men har sitt kontor i Visby, hen-

nes arbete består i att utreda och handleda familjehem. Barnen i fa-

miljehemmen kommer från olika kommuner i landet, företaget har 

bra samarbete med kommunerna men fler familjehem behövs. Lina 

menar att fler familjer borde fundera på att ta emot barn i sitt hem, 

det är kanske lättare än vad man i allmänhet tror.  

Efter att ha bott i lägenhet i Visby i 10 år var familjen trött på det och 

hittade huset i Sanda. De tycker att Sanda verkar vara en socken med 

liv och rörelse, det händer mycket i socknen.  

Barnen håller på med fotboll, handboll och ridning på sin fritid.  

 

Det vackra röda huset med den fina utsikten vid Kovik med adressen 

Runne 780 har bytt ägare, där bor nu Helena Rosvall och Kurt Wahn-

ström. Helena har i många år jobbat inom Lantmännen, bl.a. i Klinte-

hamn men sedan ett par år finns hon på Länsstyrelsen där hon arbe-

tar med förprövning av djurstallar. Kurt har lämnat Klinteskolan efter 

att ha jobbat där i 24 år. Nu återfinns han på FC Gutes kansli.  Helena 

flyttade till Gotland från Uppsala 1989, senast bodde hon i Visby. Kurt 

bodde i Västerhejde och nu 2014 har de slagit  ihop sina hushåll i 

Sanda, vilket innebär att de har samlat på sig ganska mycket saker, 

kanske blir det försäljning vid Runne 780 igen, det har det ju varit förr.  

De är väldigt nöjda med huset och det fina läget, hastigheten på 

vägen utanför är de däremot mindre nöjda med. ”Man vänjer sig väl”, 

säger Helena, som har ett stort fritidsintresse, sin trädgård.  
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Vandring på Västergarns kyrkogård 

Välkomna på en spännande kyrkogårdsvandring söndag den 14 sep-

tember kl. 14.00 - ja, på självaste valdagen, 

men vi hinner nog med både och… 

Vår guide är Henna Carlsson, ”Mr Västergarn”, 

som berättar om de sockenbor som ligger be-

gravda där. 

Efteråt går vi till hembygdsgården för en kopp 

kaffe och fortsatt umgänge.  

Västergarns hembygdsförenig önskar er väl-

komna! 

Stickkafé i Västergarn 

 

21 september, 19 oktober,  

16 november 

Kl. 16.00 - 18.00 

i Västergarns hembygdsgård 

Kom, tag med det du vill sitta och arbeta 

med och umgås en stund. 

Vill du veta mer, kontakta Maria 

Ahlstäde, tel 24 50 60 

VÄLKOMNA! 

Västergarns hembygdsförening 
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Hembygdsforskning i Sanda 

Region Gotland håller just nu på att skriva ett nytt 

 kulturmiljöprogram, där varje socken ska komplettera/inventera  

sin 1900-tals historia. 

Hoppas Ni vill vara med och ge förslag på  

aktuella platser och händelser. 

Sanda bygdegård, onsdag 17 september kl. 19.00 

Välkomna! 

Anki W 

På regionens hemsida kan man läsa bl.a. följande om kulturmil-
jöprogram: 

Vad är ett kulturmiljöprogram? 

Kulturmiljöprogram för Gotland är en kunskapsbank, tillgänglig för alla. Kopplat 

till denna finns en karta med utpekade intressanta miljöer. Här finns också forn-

minnen, riksintressen och kulturlandskap med mera. 

Dessa särskilt värdefulla kulturmiljöer ska gälla som underlag för Regionens be-

dömning av 8:13 plan- och bygglagen. 

VI EFTERLYSER: Klappbryggan, tvättstenen, lekplatsen och 
ålderdomshemmet 

I  det nu gällande kulturmiljövårdsprogrammet från 1982 saknas i stort sett hela 
1900-talets kulturarv och väldigt sparsamt ur ett kvinno- och barnperspektiv. 

Därför söker vi nu miljöer kopplat till vård, omsorg, kvinnor och barn - platser som 
ger en bild av verksamhet och lek 

Vi vänder oss till hembygdsföreningar och andra intresserade ute i socknarna för att 

hitta dessa kulturhistorisk intressanta byggnader, miljöer och företeelser som har 

lämnat fysiska avtryck i landskapet. 
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Två lite speciella besök vid Kovik i augusti 

 

Helgmålsbön med dubbla tider. 

Lördagen 16 augusti var det helgmålsbön vid Kovik med bl.a. sång av 

Stefan Magnusson. Problemet var bara att det fanns två tider, kl. 

18.00 och 19.30. Vi cyklade dit till 18.00, där fanns också solisten och 

några andra besökare, sammanlagt var vi 10 åhörare. Ingen präst och 

ingen klockringning, men Stefan hade generalrepetition på sina sånger 

och vi sjöng några psalmer, en trevlig stund i solskenet utanför kapel-

let. Sen drack vi vårt medhavda te och åt våra smörgåsar innan vi cyk-

lade hem igen. Då mötte vi klockaren och de som hade valt tiden 

19.30. De fick säkert också en trivsam stund vid kapellet.  

 

Trivselkväll med regn och blåst i strandbod från Grötlingbo 

Söndagen 17 augusti hade hembygdsföreningen sin trivselkväll vid 

Kovik. Det regnade och blåste ganska bra men 11 personer trotsade 

vädret, tog sina korvar och sitt kaffe och åkte till Kovik. Vi flyttade in 

bord och bänkar i en strandbod från Fluntinge fiskeläge i Grötlingbo, 

ett bulhus med flistak som till vår glädje inte var försett med hänglås. 

Utanför fixade Lars snabbt en fin grillglöd med vindens hjälp, korven 

blev så snabbt grillad så den var knappt varm i mitten. Inne i boden 

hade vi det trivsamt med vår medhavda matsäck och samtal om allt 

möjligt medan det blåste mer och mer utanför. Kitesurfarna var ännu 

tuffare, de fanns där då vi kom dit och de höll ut nästan lika länge som 

vi. 

/Gunvor/ 
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Sanda 4H 

startar höstens  verksamhet  

tisdagen 16 september kl. 18.00 - 19.30 

i Gervaldsgården Sanda 

Dansbanan skall tas in för vintern 
 

            Det gör vi på tisdag 10 september kl. 18.00. 

             Kom och hjälp till, du som kan och vill. 

      Sanda hembygdsförening bjuder på korv och kaffe 

 

 

 

 

7 filmer för endast 250 kronor… Rondo onsdagar 19.00 

 17/9  Stockholm Stories   Sverige 2014 

 1/10  12 Years a Slave   USA 2013 

 15/10 The Lunchbox   Indien 2014 

 29/10 Tålamodets sten   Afghanistan/Frankr/

        Iran 2013  

 12/11 Philomena    Storbritannien 2013 

 26/11 Muren    Palestina 2013 

 10/12 Optimisterna   Norge/Sverige 2013 
 

Vill du veta mer kontakta Gunnel Wallin, 242025, 070-2911383 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Sön 7   13.00 Mässa i Mästerby kyrka. Koralbrass. 

Tis 9  18-19.30 Sanda 4H startar upp i Gervaldsgården  Sid 7 

Tis 9     18.00 Dansbanan tas in. Sid 7 

Tis 9     19.00 Motionsdansen börjar i Sanda bygdegård. Sid 9 

Sön 14   8-20  Val i Sanda bygdegård. Sid 1 

Sön 14   9-17 4H serverar kaffe under valdagen. Sid 1 

Sön 14  14.00 Kyrkogårdsvandring i Västergarn.  Sid 4 

Sön 14  15.00 Familjegudstjänst i Västergarns kyrka. Terminsupp- 

   takt för barnverksamheten. Bibelutdelning till de  

   barn som döptes år 2010. 

Ons 17  19.00 Hembygdsforskning i Sanda bygdegård. Sid. 5 

Sön 21  13-16 Barnklädesmarknad i Sanda bygdegård. Sid 2  

Sön 21  16.00 Stickkafé i Västergarns hembygdsgård.  Sid. 4 

Ons 24  13.30 Onsdagsträff i Västergarn. 

Sön 28  19.00 Orgelmässa i Sanda kyrka 

Mån 29  19.00 Styrelsemöte i Sanda bygdegård, Sanda Hbf 

 

 

Sön 5  13.00 Mässa i Västergarns kyrka. 

Lör 11 14.00 Röda Korsets kaffekalas och syföreningsauktion i  

   Sanda bygdegård.  Sid 9 

SEPTEMBER  2014 

OKTOBER  2014 
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Motionsdansen börjar igen.  

Gammeldans / gillesdanser 

Sanda bygdegård, tisdagar  

kl. 19 - 21 

med start tisdagen 9 september.  

Ledare: Detlef Gräser 

                     Röda Korset i Sanda Västergarn  

                     inbjuder till ett sjudundrande 

Kaffekalas med syföreningsauktion 
 

i Sanda bygdegård 
 

Lördagen den 11 oktober kl. 14.00 

Kostnad för kaffekalaset är 60 kr och  

behållningen går till Världens barn.  

Vill du skänka något till auktionen 

så tar du med det eller ringer 

 Eivor 242078 eller Anders 242018, 

så hämtar de. Väl mött till en trev-

lig lördagseftermiddag.  

Kom också ihåg att ta med en slant 

till insamlingen för Röda Korset på 

valdagen den 14 september 
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Lauhage-bysen 

I den stora skogen mellan Sanda, Västergarn och Eskelhem uppehöll 

sig förr i tiden en Byse som brukade uppenbara sig i olika skepnader. 

Han kallades av de gamla för Lauhage-Bysen.  

En gång gick en bonde från Rosenbys i Eskelhem vilse i Lauhagesko-

gen och under sina vandringar kom han ända ner till Bjäfstads kvarn, 

som ligger i närheten av Lauhagen. Nu var det mitt i torra sommaren 

och vatten fanns varken i själva kvarnen eller i trumman. 

Och ändå fick bonden till sin stora förvåning se att kvarnhjulet löpte 

runt i vildaste fart! 

Hur kan det förklaras, tänkte bonden, och gick in i kvarnen för att se 

efter hur förhöll sig. Och nu blev han ännu mera förvånad, ty även här 

inne var allting i full gång.  

Men han gav sig inte utan tog mod till sig och trevade sig uppför trap-

pan till kvarnloftet och där uppe fick han till sin häpnad se en liten 

gubbe, klädd i grå långjacka, kortbyxor, strumpor och skor, stående 

uppe på kvarnmastret (det som kvarnstenarna är inbyggda i) och vi-

lande huvud och armar nere i kvarntruten, liksom för att röra i säden.  

Nu blev bonden stel av fasa, ty det gick upp för honom helt plötsligt 

att allt inte stod rätt till och att det var själve den fruktade Lauhage-

Bysen, han träffat på. Och utan betänkande störtar han utför trap-

porna och genom dörren, hittar kvarnvägen och flyr hals över huvud 

från den förgjorda Lauhageskogen.  

Många i dessa trakter råkade ut för denna byse i forna tider. Överallt 

där han uppenbarade sig sökte han ställa till förtret för allmogen.  

Det hände sig en gång att det trots rik vattentillgång var omöjligt att 

få igång Tjuls sågkvarn i Eskelhem. Vägluckan var uppdragen och all-

ting klart men ändå gick inte sågen. Man undersökte hjulet för att se 
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om någonting hade fastnat, men allt var som det skulle.  

Då var där en bland sågkarlarna, klokare än de andra och ”kännare” i 

skogen, som visste på råd. Han tog en skopa glödande askmörja ur spi-

sen och kastade den ner över kvarnhjulet och axeln. Och just i samma 

ögonblick började kvarnhjulet att svänga i vild fart.  

Men samtidigt hörde folket hur någon ilsket skrattade till i skogen 

neråt Tjuls hage. Och nu förstod alla att det var Lauhage-Bysen, som 

återigen hade spelat dem ett spratt.  

Ibland höll han till i den närbelägna Valde hage och där kunde man sär-

skilt vid juletid höra hans hemska tjut.  

Här kom en gång en bonde farande på sockenvägen mellan Eskelhem 

och Sanda. När han kom mittför ett par vägar, som ledde in i skogen, 

får han höra det vilda tjutet - det var ett långdraget, ohyggligt läte. 

Men bonden som var vid ett särdeles gott humör lät inte skrämma sig 

utan ropade inåt skogen: 

”Gal när du blir gast!” 

Men knappt hade han sagt det förrän hans häst fick ett så våldsamt 

slag att han stöp och drog ryttaren med sig i fallet.  

Bonden blev förskräckt men kravlade sig upp igen och lyckades slutlig-

en efter ganska mycket besvär att också få hästen på benen. I sakta 

mak måste han sedan leda honom till gården. Men efter detta troll-

skott fick hästen ett elakt sår som aldrig läktes.  

Denna och många andra historier berättas om Lauhage-Bysen, som 

enligt vad några gamla omtalat är en gubbe från Snögrinde som i livsti-

den stått i förbund med den onde. 

Ur: Gotländska sagor av John Nihlén (1929) 
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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 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 
Vandring på Västergarns kyrkogård sönd. 14 september,    kl. 14.00 
Stickkafé i Västergarns HBG 21/9, 19/10, 16/11         kl, 16.00 - 18.00 
Håll utkik efter evenemang på vår VIPP-skylt vid vägen. 
 

Vid ev. sena ändringar kring alla våra aktiviteter som inte hinner gå ut i Sand-
pappret hänvisar vi intresserade till den inglasade skylten utanför hembygds-
gården där senaste aktuell information finns tillgänglig.  

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 

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 
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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 

Hus uthyres årsvis i Sanda 

Min hyresgäst vid Sanda Lekarve 457 flyttar hem till sitt  föräldrahem i 

juli 2015.  

Jag har rotat mig i Thailand och flyttar nog inte hem i första taget.  

Därför vill jag hyra ut årsvis till goda hyresgäster som sedan eventu-

ellt kan köpa huset. Jag tycker att ni som bor i Sanda med omnejd  ska  

ha förtur.  

Jag har anlitat ett lokalt företag som skall fixa köksfläkt + kåpa och 

skorstensplåt för snön samt ställning för sotning.  

Jag skall lägga trägolv i sovrummet på övervåningen i juli 2015 och 

kakla runt elspis och vedspis i köket.  

Kallhyra från och med augusti 2015 blir 5 000 kr. 

Vem som helst kan kolla in mitt smultronställe! 

Sanda Lekarve 457, 623 79 Klintehamn 

Tommy Bronder 
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 40 

MANUS IN SENAST 26/9 

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 

Från redaktören! 

Om årstider, val och 4H 

Sommaren är slut och allt börjar bli som vanligt igen, vi har haft en 

sommar med både kyla och värme, mycket värme blev det, så myck-

et att jag ibland längtade till höst och vinter. Det gör jag nog varje 

sommar, mitt i allt jäkt och farande kan jag längta till det lugn som 

jag tycker hösten och vintern ger. Jag gillar våra årstider, har svårt att 

tänka mig värme året runt, inte heller kyla förstås, omväxling är bra. 

14 september är det dags för val igen, för andra gången i år.  Den da-

gen kommer våra ungdomar i Sanda 4H att servera kaffe i ett tält på 

bygdegårdsplanen. De får inte vara inne i bygdegården, reglerna för 

valet tillåter inte det, samma gäller de som samlar in pengar till Röda 

Korset.  

Så ta med pengar till en kopp kaffe och lite trevlig samvaro med 

andra väljare under valsöndagen.  

Glöm inte heller att lämna en slant i Röda Korsets bössor.  

Gunvor 


