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Välkomna till allhelgonahelgens
konstutställning!

KVINNORNAS HÖSTSALONG
Sanda bygdegård
Fredag 2 nov - söndag 4 nov
Öppet kl. 12-17 alla dagar
Kaffeservering.

I år ordnar Sanda hembygdsförening återigen

JULMARKNAD
I Sanda bygdegård
Lördagen den 1 december 11-16
Välkomna att boka försäljningsplats hos
Mareta Liepa Olsson, tfn 24 22 88,
0739409605, e-post: mareta_liepa@hotmail.com
www.sanda-gotland.net
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Gullinveckan 2012

Samma vecka som Almedalsveckan pågick inne i stan så genomfördes Gullinveckan i Sanda, för andra året.
Veckan tjuvstartade onsdagen den 27 juni med Tovan Obrador och
Sunset trio som i Gullinmuseet framförde ett program om Lars Gullin i
text och ton, kallat ”The yellow leaves´ love to the earth”. Där varvades Håkan Andersons dikter med Lars Gullins musik. De återkom med
samma program fredagen den 3 augusti.
Gullinveckan inleddes med den stora konserten i Sanda kyrka söndagen den 1 juli kl. 17 och 20. Som vanligt fanns Jan Allan, Georg Riedel och Gunnel Mauritzson bland de medverkande. Med sig hade de
Daniel Svensson, Laudaensemblen under ledning av Kalle Thorson
samt årets Gullinstipendiat, pianisten Stefan Forssén.
Bo Stoor, som under 50-talet var trummis i Lars Gullins band i Stockholm, kom till Gullinmuseet på tisdagskvällen och berättade om den
tiden. Det blev ett trevligt samtal mellan Bo Stoor, Jan Allan, som
fanns i publiken och Håkan Anderson som var samtalsledare.
Som så många gånger förr blev det utomhuskonsert utanför museet på
onsdagskvällen med Sanda Jazz Station. Sångerska var Sophie Malmros. På vår hemsida finns en film från konserten.
På fredagskvällen var det så dags för vår avslutning med dans i parken
till Playboys orkester, sex herrar som spelade fin musik, så som det
spelades på Nalen under 50- och 60-talen. Strax innan vi skulle börja
kom några regnstänk, men regnet försvann och det blev en ljum, härlig
sommarkväll i parken, innan det stora åskvädret bröt ut, men då hade
vi precis slutat och hunnit bära in de sista kaffekopparna.
Egentligen var Gullinveckan slut nu, men veckan efter ägde en ny
konsert rum i museet, gitarristen Andreas Pettersson, Josef Karnebäck,
kontrabas och Jesper Kviberg, saxofon, spelade musik av George
Gershwin. Då var museet fullsatt, inte en enda sittplats ledig, de sista
besökarna fick sitta i köket.
Vi är nöjda med vår vecka, det har varit fina program och vi har haft
publik från hela Sverige, inte bara gotlänningar har hittat till oss.
Läs mer på vår hemsida www.gullinmuseet.se
www.sanda-gotland.net

/Gunvor/
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Rapport från Röda Korset
13 till 16 augusti var det rekreationsdagar på Ekegården. Vi hade några
damer från Sanda med under dagarna där och Hasse E var medhjälpare. Det var fina dagar med god gemenskap och många aktiviteter,
bl.a. var de på bussresa till Visby och kom förbi Sanda bygdegård på
hemresan till Eke. Där bjöd Sanda Västergarn Röda Kors på kaffe, som
intogs under mycket prat och skratt. Tack Gunvor, Gertrud, Eivor m.fl.
som fixade den stunden. Måste också säga att det är aldrig svårt att få
sandabor att ställa upp och hjälpa till - ibland kan man, ibland inte,
men det händer aldrig att man inte vill.
Bussutflykten med Sanda Västergarn Röda Kors den 26 aug. var som
alltid en höjdare. Vi åkte med Stenbergs buss från Sanda kyrka på förmiddagen med Göran vid ratten och alla vi trettio personer såg som
vanligt fram emot en trevlig dag. Hasse H berättade lite om resrutten,
som han planerat tillsammans med den vanliga kommittén. Första anhalten blev Lye nyrenoverade kyrka, där vi funderade över vad en målning betydde och tillsammans sjöng vi en sommarpsalm.
Vidare till Närsholmen - ett naturreservat, där Närs fyr ligger - det är
så vackert där och Gunvor berättade om nationaldagsfirandet som äger
rum där 6 juni varje år. På Fransan i När fick vi lunch och så gick bussen vidare till Norrlanda. Vid Barbro Sandells textilverkstad stannade
vi och tittade på hennes fantastiska tyger i gardiner, handdukar, servetter och lampskärmar. Vidare till Norrlanda fornstuga, där vi drack
kaffe, som kommittén ordnat och njöt i solen en stund innan vi började
återresan till Sanda. På vägen genom Dalhem stannade vi vid Dalhemståget och det var många som önskat ta en tur, men nu var tiden
för knapp, så det är kanske något vi kan planera till nästa år.
Väl hemma igen tackade vi varandra för en mycket trevlig dag och
framför allt tackade vi kommittén, som ordnat så trevligt för oss.
Vi återkommer i novembers Sandpapper med någon aktivitet för
Världens Barn, kampanjen som pågår hela året ut. /Inger E/
www.sanda-gotland.net
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Vill du musta dina äpplen och päron?
Nu finns möjlighet att hyra en s.k. hydropress med tillhörande kross här
i Sanda.
Varje pressning tar ungefär en kvart, förvandlar ca 25 kg frukt
till 12-13 liter must.
Allt du behöver är möjlighet att ansluta
en vattenslang med gardenakoppling, samt el till krossen.
Att hyra utrustningen kostar 300 kr/dag.
Vill du bara göra nån enstaka pressning, så är det enklast att komma
hem till mej på Smiss och ta med äppelkassarna.
Jag tar då 75 kr/pressning.
För frågor eller bokning, ring 24 20 22 eller 0708/242137
Eva Lerman
www.sanda-gotland.net
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Rensning av fiskerännorna i Västergarn
I början av september kunde man se 5
-10 personer som arbetade i och runt
Västergarnsån. Jag ringde upp Björn
Ahrling på Skogsstyrelsen som har
varit arbetsledare. Det var två arbetslag från Skogsstyrelsen som arbetade
med att frilägga fiskerännorna i Västergarn. Det är från Länsstyrelsen som Skogsstyrelsen har fått det här
uppdraget och det är Skogsstyrelsens fornvårdslag som jobbat. De gör
det för att vi skall kunna se rännorna ordentligt och för att vi skall få
veta mer om historien bakom rännorna kommer en informationstavla
att sättas upp. De skall också rensa upp runt den gamla bron och meningen är att man skall fortsätta med upprensningen upp mot Paviken
men det blir förmodligen inte nu.
Om fisket i Västergarn har Edvin Norragård berättat i Gotländskt Arkiv 1980. Om fiskerännorna skriver han:
”Där Vadet slutade började Fiskerännorna, som utgjordes av en bredare kungsränna, i vilken fiske var förbjudet, och nio rännor, där det
var tillåtet att fiska. I kungsrännan skulle fisken ha fri uppgång till
lekplatserna i Paviken och Vikmyr. De två bredare rännorna väster
om kungsrännan tillhörde Stelor m. fl. gårdar. Av de sju smalare öster
om kungsrännan kallades den östligaste Lauritzerännan. I nästa fiskade Halls och Remmars gårdar. I den tredje hade de två sistnämnda
gårdarna rätt till halva fisket, medan den andra hälften delades mellan
smålotter. Även den fjärde rännan var uppdelad i smålotter. Därefter
kom Bibos ränna och slutligen Ammors två rännor.”
Den siste tillsyningsmannen för Fiskerännorna och Vadet var Kristian
Gabrielsson, Ammor.
Läs mer på: http://kulturarvgotland.se/node/3496
www.sanda-gotland.net

/GM/
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startar
onsdagen den 17 oktober
kl 18.30
i Sanda gympasal
VÄLKOMNA!

Höststart för
HEMBYGDSFORSKNING
Torsdag 11 oktober
i Sanda bygdegårdskök
Tid: Ca 18.30 - kom när ni kan!
VÄLKOMNA!

www.sanda-gotland.net
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Familjegudstjänst
Söndagen den 30 september var det familjegudstjänst i Sanda kyrka
och för första gången framträdde den lilla barnkören med Robert Nyström som ny ledare. De sjöng om änglavingar och hela kyrkan gungar
och vi var på plats naturligtvis då vår Lisa sjunger med i kören. Kent
pratade om Daniel i lejongropen och välkomnade Robert och avtackade klockare Pierre. Efteråt bjöd Anna-Stina och Gunvor på varm
korv.
Farmor och farfar vid Runne

Ny teknik i Sanda bygdegård
Nu blir det hur enkelt som helst att visa film, bildspel eller annat i
Sanda bygdegård. Där har installerats en storbildsprojektor och ny modern filmduk med hissanordning. Det är bara att ta med sin egen dator
och koppla ihop alla sladdar och köra igång. Susanne informerar då du
bokar bygdegården.

Bokbussen
Stannar vid Sanda bygdegård en gång varje månad
- torsdagar Kl. 17.15 - 17.45
Hösten 2012 kommer den
4/10, 1/11, 6/12.
Du är också välkommen till skolan
då bokbussen kommer dit. Till Sanda skola kommer den 9/10, 13/11,
11/12. Ring 20 44 33 eller 070-447 74 47 för att få veta exakt tid.

Ett boktips
Vikingatidens Västergarn - en komplicerad historia skriven av Dan
Carlsson, utkom 2011. Den innehåller mycket spännande läsning om
alla undersökningar som företagits i Västergarn under mer än 40 år.
Trots det finns många olösta frågor om hur Västergarn bildats, kanske
en utflyttning från Sanda och Eskelhem?
www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
OKTOBER 2012
Fre 5 19.00

Teaterafton med Länsteatern i Sanda bygdegård.

Lör 6 09.30

Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård. Kom och ät
frukost och lös krysset tillsammans.

Tor 11 18.30

Höststart för hembygdsforskning i Sanda bygdegårdskök (s 6)

Fre 12 19.00

Upplev en shabbat - en judisk helgmålsbön och
middag i Sanda prästgård. (Se Kyrkfönstret)

Sön 14 10.00

Söndagsmässa i Sanda kyrka. Kaffe

Tis 16

Fibercafé

Ons 17 11.30

Bondelunch i Sanda bygdegård. (s. 12)

Ons 17 18.30

Zumban startar i Sanda gympasal (s. 6)

Mån 22 18.30

Styrelsemöte i Västergarns hembygdsgård

Tis 23

Fibercafé

Lör 27 19.00

Skördedans i Sanda bygdegård. Mat kl.19. Dans till
Dahlgren och Gardell 20.30-00.30. (s.12)

Sön 28 13.00

Söndagsmässa i Västergarns kyrka.

Sön 28 16-18

Slöjdcafé i Västergarns hembygdsgård. Ta med ditt
handarbete, fika får du. (s 12)

Sön 28 18.00

Sanda hembygdsförenings styrelsemöte

NOVEMBER 2012
To 1 17.15-17.45 Bokbussen stannar vid Sanda bygdegård.
Fre 2-sön 4 12-17 Kvinnornas höstsalong i Sanda bygdegård (sid 1)
Lör 3
Fre 23

10.00

Söndagsgudstjänst i Sanda kyrka. Solosång. Kaffe.
Trivselafton med pizza i Sanda bygdegård

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Sanda 4 H hösten 2012
Tisdagar kl. 18-19.30 i Gervaldsgården.
Alla från 7 år och uppåt är välkomna!
22/9
25/9
2/10
13/10
16/10
23/10
30/10
9/11
13/11
20/11
27/11
4/12
11/12
15/12

4H-dagen i Sanda bygdegård
Terminsstart. Glasståg & lekar
Playstation
Träsketdag - tema knopar Obs! Lördag
Spökstig / Reflexjakt
Höstlov - ingen aktivitet
Färgtryck
Halloweendisco Obs! Fredag
Spelkväll
Luciaträning och bakning/lekar
Luciaträning och bak/lek
Luciaträning bak/lek
Luciaträning bak/lek
Lucia i bygdegården—säsongsavslutning.
Obs! Lördag
För info kontakta Fanny Wallin 073-891 51 26

Kyrkans barnverksamhet i Sanda prästgård.
Tisdagar:

Sanda barnkör för åk F-2 kl. 14-15

Onsdagar: Kyrkis för åk 1-3, kl. 14.30-16.30
Sanda barnkör för åk 3-6, kl. 14-15
Torsdagar: Klubben för åk 4-6, kl 14.30-16.30

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Vandring längs Ellens skolväg
Ibland händer allt samtidigt. Söndagen den 30 sept. var det barnklädesmarknad, familjegudstjänst, barndop och sockenvandring i Sanda. Jag
valde det blåsigaste alternativet, sockenvandringen tillsammans med
19 andra. Den följde Ellen Wallins skolväg på 30-talet, vägvisare var
Anki Wallin, som forskat om alla gårdar och hus längs vägen. Hjälp
hade hon av Ellen Wallin och Marianne Bergström, båda med ett fantastiskt minne. Även Anki Björkdahl hade mycket att berätta. Det tog
oss tre timmar att komma från Juves till skolan, så ni förstår att det
fanns mycket att prata om. Många nya hus har kommit till sedan Ellen
gick till skolan, skogen från Stenhuse fram till skolan är inte så lång
längre. Tack Anki för all din forskning, att du vill dela med dig till oss
andra, det här var femte vandringen runt om i socknen. / GM/
1985 skrev Ellen om sin skolväg, läs om den här nedan.
Min skolväg av Ellen Wallin född Söderberg Juves Sanda.
Jag föddes vid Juves 1927 och började skolan hösten 1934 Jag gick 6
år till sommaren 1940. Vi var flera barn från grannlaget, vi gick tillsammans till skolan, endast några av de större barnen hade cykel.
Vi bodde i en gammal stenbyggning(parstuga) med två flyglar och fyra
stora lönnar framför . Vandringen till skolan började där ut genom
”lillgardsluku” efter lillgården låg storgården med sin gatgrind och en
stor klappad ask vid vilken det var byggt ett mjölkbord, det fanns två
askar till på storgården. 1937 började lillasyster Vera skolan. Där ute
väntade astusorkar Karl-Johan och Sture Nilsson ,grannbarnen Lisbeth
och Sture Björkdahl. Längre bort på vägen kom från Alands Johanssons, från Eskes Mary och Merit Wigström, från Anderse Kally Lindström, Gertrud Hansson vid Gunilde, Från Sandeskes Karlström s sorkar Rune och Arne, Harald Rundby Jeje Holm och Bertil Wedberg,
fosterbarn vid Lantz.
www.sanda-gotland.net
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Så gick vi förbi våra åkrar och kom förbi Lina Sigréns, det var ett gult
hus med en stor fruktträdgård. Hon var änka efter Karl Sigrèn som dött
1928 och ägde lite jord vid Eskes och ett fint änge eftervägen till skolan. Hon sålde sedan till Kjellgren. Kjellgrens flyttade till prästgårdens
arrendebostad och hade prästgårdsarrendet .
Mittemot Sigréns, på andra sidan vägen, bodde Arvid och Elin Gustavsson och deras barn Harry, Märta, Gustav, Kally, Vivi, Dagmar, och
Gillis. Gillis gick med oss till skolan de andra var äldre.
Så var det kilen där Övidekviar kom ut. Nu blev vi fler som skulle till
skolan, från Övidekviar kom Berthold, Gunhild och Arnold Björkdahl
samt Marianne, Gunnel och Birgit Kristiansson.
Vid kilen bodde Adolf Nilsson, änkling efter Augusta som dog 1927.
Sedan kom ett litet änge med äppel och plommonträd vid vägkanten.
Vi kom fram till Karl Sandelins, frun hette Maria och var fotograf, död
1934. När de sålde kom Ivar och Naimi Schüberg med barnen Gunnar ,
Olof och Arne. Därefter var det åter ett änge .
Sedan bodde Gustav och Frida Nyström och deras döttrar Kally och
Gerda. Gustav omkom i en bilolycka 1938. Sedan var det åter änge
fram till kilen.
På högra sidan vägen bodde Predikanten Karl Johansson med hustru
Lisa och dotter Greta. Tidigare ägaren på stället, Karl Jakobsson hade
undantag där, bodde i ett rum och hade snickarverkstad vid ån, där han
snickrade. Där fanns även några hus kvar sedan det var vattensåg.
Ån hade en valvbro, som sedan byggdes om till cementbro, när vägen
fick en annan sträckning, ca 1936.
Nu är vi framme vid Stenhuskilen där en vägslinga gick åt Klintehållet
och en åt Sandahållet ut på vägen Klintehamn-Sanda. I kilen låg
snöplogen och där växte mycket blåsippor.
Resten av Ellens skolväg får ni läsa i nästa Sandpapper
www.sanda-gotland.net
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Slöjdcafé i Västergarn
Vi träffas söndag den 28 okt och 25 nov kl. 16,00-18,00
i Västergarns hembygdsgård.
Alla är välkomna, ung som gammal med valfritt handarbete, sticksöm eller kanske träbit och täljkniv!
Vi bjuder på fika.
Kontaktpersoner:
Karin Persson 245164, Monika Jonsson 073-6500964

Varmt välkomna!
Västergarns Hembygdsförening

Bondelunch
Onsdagen den 17 oktober kl. 11.30 - 13.00
i Sanda bygdegård
Alla välkomna hälsar
VEST-bygdens LRF-avd

SKÖRDEDANS
Sanda bygdegård
Lördag 27 oktober
Mat kl.19.00
Dans 20.30-00.30 till Thomas Dahlgren & Rune Gardell
Anmälan till Anki Wallin, tfn 24 20 17 eller 0707442017
eller via e-post: sandadansforening@hotmail.com
VÄLKOMNA!
www.sanda-gotland.net
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Västergarns Hembygdsförening
www.hembygd.se/vastergarn

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 populära träffar. Här ett axplock:
Valborg, Gökotta, Visaftnar, Konstutställning, Sockendag, Lammfest och Stickkafé.
Se Sandpappret eller Hembygdsföreningens hemsida för aktuell information.
Föreningen har haft sitt årsmöte. I styrelsen 2012 ingår, ordf: Karin Persson, vice ordf:
Per Widing, sekr: Carina Widing, kassör: Barbro Vigström. övriga: Majgun Bäckman,
Gustaf Leijonhufvud, Kjell-Åke Vigström. Suppleanter; Thomas Karlström, , AnnLouise Karlsson, Monika Jonsson, Anders Eklund och Fredrik Lundgren

Kommande aktiviteter
Promenader
saml. Hembygdsgård. varje tisdag kl 9.00
Styrelsemöte i hembygdsgården
22 okt. kl 18.30
Slöjdcafé i hembygdsgården
28 okt. kl 16.00
Afternoon tea i hembygdsgården
11 nov. kl 14.00
Slöjdcafé i hembygdsgården
25 nov. kl 16.00
Vid ev. sena ändringar kring alla våra aktiviteter som inte hinner gå ut i Sandpappret hänvisar vi intresserade till den inglasade skylten utanför hembygdsgården där senaste aktuell information finns tillgänglig.
______________________________________________________________________

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 Karin Persson tel 0498/24 51 64
________________________________________________________________
9

Stöd Hembygdsföreningen genom att köpa andelar, Plusgiro 876441-7
________________________________________________________________
www.sanda-gotland.net
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Nu har vi även Haki byggställning
ny och fin perfekt till byggprojektet.
Pris per del:
Dag 1-5 2kr
Dag 6+ 1,25kr

Caise 915
Kompaktlastare av större
modell.
Lyfter: 1500kg.
Vikt: 3800kg.
Pallgafflar och planeringsskopa
ingår.

Bokning: Robert Gadd.
0707-509914.
Linus Fröström.
0707-506550.

Pris.
Dygn: 1250kr 3 drifttimmar ingår.
Utöver 225kr/ drifttimme.
Drivmedel diesel ingår ej.

www.raukmaskin.se
www.sanda-gotland.net
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www.sanda-gotland.net
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Från redaktören!

Hej kära läsare !
Det känns riktigt roligt att göra Sandpappret igen efter att ha ”haft ledigt” några år. Ann och Olof har gjort ett bra jobb, jag är tacksam för
att de tog över när jag tröttnade.
Som ni ser så har jag tagit tillbaka min blomma på framsidan, tecknad
av min sonhustru Sophie. Det är en strandvedel, en växt som verkligen tillhör Sanda. På länsstyrelsens hemsida, www.lansstyrelsen.se
står det: I Sverige förekommer strandvedeln bara på en lokal i Bohuslän samt på Varvsholm (talrikt) och Vivesholm (enstaka exemplar) i
Sanda socken på Gotland.
I somras blev min dator utslagen så nu vet jag att man inte alltid kan
lita på den. Jag kommer alltid att svara på era mail, så att ni vet att jag
fått dem. Får ni inget svar från mig, ring då och kolla!!! Ert mail
kanske svirrar runt ute i cyberrymden.
Det här blev ett fullspäckat nummer, ändå fick inga nyinflyttade plats
den här gången. Jag har några familjer på min lista som jag skall ringa
till och fråga ut, hoppas att ingen tar illa upp, då jag ringer och är nyfiken. Vet ni någon som är nyinflyttad eller fått barn nyligen, hör av er.

Gunvor
ANNONSERING
KOPIERING

1 kr per sida
Ring Arne Åkerman tfn 242148

MEDLEMSAVGIFT
Familj: 100 kr - Enskild: 50 kr

Hel sida A5: 200 kr
Halv sida: 100 kr
1/4 sida:
50 kr
Föreningsaktiviteter: Gratis
Betala via pg 28 65 38 - 4
Sanda Hembygdsförening

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 44

MANUS IN SENAST 26 oktober
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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