NR 10 OKTOBER 2014

Årg. 19

Länsteatern och Gotlandsmusiken på bygdegårdsturné
med revyn

Spader Madame
SCENER UR ETT SKENÄKTENSKAP
Musik av Franz Schubert
Text: Hasse Alfredsson och Tage Danielsson
Bearbetning och regi: Thomas Sundström
Medverkande: Lennart Bäck, Camilla Eriksson, Diana Ellman,
Lars-Olov Ahnell samt Gotlands Blåsarkvintett.

Sanda bygdegård
Torsdag 6 november, kl. 19.00
Boka gärna biljetter:
0498-24 22 88 eller 073-94096 05
Biljettpriser:

Ordinarie 200:Pensionär 175:Studerande 100:-

VÄLKOMNA!
www.sanda-gotland.net
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KALLELSE
Samtliga delägare i Ammor Jordägare Samfälld Mark i Västergarn
kallas till informationsmöte
den 18 oktober 2014 kl. 11.00.
Vi samlas vid Smaklösas museum.
Ev. förfrågningar till Lars Gabrielsson, tel 24 50 00 eller
Gunvor Westberg, tel 24 50 53

Dags att musta äpplen!
Det verkar som intresset att göra egen äppeljuice håller i sig! Jag har
därför dammat av utrustningen, köpt en lite bättre kross och är nu
redo att ”krama musten” ur era äpplen.
En pressning tar ca 2 fulla papperskassar med äpplen och ger omkring 15 liter must.
Kostnaden är 80 kr / pressning.
Vill ni musta större mängder så hyr gärna utrustningen för en dag
för 350 kr och musta själva.
Ett bra alternativ till att frysa den färdiga musten är att pastörisera i
flaskor. Jag har tagit hem en större mängd gammeldags bygelflaskor
som passar bra för ändamålet. De har porslinskork och gummipackning och går naturligtvis att använda år efter år.
Jag säljer sådana och ger gärna råd
om du är osäker på hur man gör.
Hör av er om ni vill boka en tid för mustning
eller hyra!
Eva Lerman, 0708/242137 el hem 242022
www.sanda-gotland.net
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Röda Korset
Tack alla väljare som la en slant i Röda Korsbössan på valdagen. Cirka
2 600 kr kom det in till Världens barn. Och då skall ni veta att Hejde
och Vätekretsen samlade också vid vallokalen på eftermiddagen!
Tack! Tack!
Sen MÅSTE ni komma ihåg lördagen den 11 oktober - KAFFIKALASET
med AUKTION i bygdegården kl. 14.00. Röda Korsets fantastiska syförening har sytt och donat till auktionen, men skänk gärna något du tillverkat - sytt, bakat, snickrat o.s.v. och gärna hemliga paket.
Varmt välkomna alla till en fin eftermiddag!
Söndagen den 31 augusti begav sig 36 Sanda– och Västergarnsbor på
utflykt i Röda Korsets regi. Stenbergs buss hämtade oss kl. 9.00 och
färden gick till Grötlingbo. Ombord på bussen hade vi som guide Gunvor Malmros - född och uppvuxen i Grötlingbo, där hennes mamma
och bror fortafarande bor. Gunvor skulle berätta om sin socken och vi
fick köra genom ett antal socknar innan första stoppet vid Lagerlingen.
Lagerlingen var strax efter andra världskriget ett interneringsläger för
krigsfångar - de flesta tyskar. Som mest bodde där drygt 600 fångar
plus svenskt befäl. Internerna hölls sysselsatta med att laga och reparera, de byggde bl.a. en amfiteater där de uppträdde. De byggde
också idrottsplatsen Hansavallen som nu är hemmaplats för HansaHoburg.
Inte långt från Hansavallen finns en minnessten där Grötlinge kompani av Gotlands Nationalbeväring hade sin exercisplats 1854-1863.
På samma plats, Sandesrum, hölls torgdag från 1834 fram till 1880 då
torgdagen flyttades till Hemse.
Nästa stopp var vid Kristian Gustafssons nybyggda kolagård vid
Skradarve. Kristian , som är lantmästare, kom hem och tog över föräldragården och byggde ett nytt kostall för 120 kossor som mjölkas av
två robotar.
Nu var det dags för lunch på Kattlundsgården, där Kerstin och Monica
tog emot oss, berättade om gårdens historia och bjöd oss på en god
”rutstek”.
Till nästa besöksmål var det promenadavstånd. Möbelsnickeriet i
www.sanda-gotland.net
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Grötlingbo drivs av Nike Karlsson och Torgny Hederstedt med ett antal anställda. Man tillverkar inredning till bl.a. hotell och kontor och
mycket går på export, bl.a. till Amerika.
Via den medeltida ringvägen gick så resan till Torpet - Havdhems
hembygdsförenings hembygdsgård i Grötlingbo. Där mötte Karl Hallbom oss och berättade om Torpet som inköptes 1960 och nu hyrs ut
på sommaren. Där har man samlat bruksföremål och redskap. Där
finns också ett rum med gamla kläder, såsom dopklänningar och en
brudklänning. Här drack vi vårt efterlängtade eftermiddagskaffe med
gott bröd som kommittén ordnat.
Efter en stunds glatt prat i solskenet vid Torpet, var det dags för vårt
sista besöksmål, Grötlingbo kyrka, Sudrets katedral. Där såg vi bl.a. på
dopfunten som varit nergrävd under torngolvet och öns äldsta predikstol som inköptes från Visby domkyrka 1699. Utanför kyrkan såg vi
den kände danska konstnären Asger Jorns gravsten och det träd som
planterats till hans minne.
Hemfärden till Sanda gick via Lingen och efter en lång utflyktsdag
tackade vi varandra för en trevlig dag och framförallt tackade vi Gunvor för att arbete som hon lagt ner. Inte hade vi en aning om att det
fanns så mycket ”sevärdheter” i en enda socken. /Inger/
Röda Korset i Sanda Västergarn inbjuder till

KAFFEKALAS med SYFÖRENINGSAUKTION
I Sanda bygdegård lördagen 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 trevlig lördagseftermiddag!

www.sanda-gotland.net
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Hembygdsforskning
Vi var några som träffades i bygdegården och påbörjade kulturinventeringen av 1900-talets historia. Det mesta har vi nog ganska bra koll
på men en sak, som det blev lite diskussion om och som vi gärna vill
ha hjälp av er sockenbor med, är avsnittet om spår i landskapet.
Vi skrev så klart upp järnvägen, men så kom vi in på branddammar/
vattentag. När anlades de och när togs de ur drift?
Vilka har vi haft, vilka finns kvar och var har de funnits? Fanns det något vid kustvägen eller var det meningen att man skulle ta vatten i
sjön?
Hör gärna av er:
mail till ac.wallin@hotmail.com eller tel 242017
//Anki Wallin

Gemenskapsträff
Torsdag 9 oktober kl. 13.30
Sanda stationshus/Gullinmuseet
Sussi Redig berättar om resor hon varit med om.
Kaffeservering, lotteri, andakt.
Ta gärna med ett handarbete,
det går bra att lyssna då man har något för handen

VÄLKOMNA!

Sanda EFS syförening

VEST-bygdens LRF
hälsar alla hjärtligt välkomna till

Bondelunch
Torsdag 23 oktober kl. 11.30-13.00
Sanda bygdegård

www.sanda-gotland.net
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Ölprovning med ”liten” oktoberfest
Vi provar tyska ölsorter med ölkännare Daniel

Torsdag 30 oktober kl. 19.00 i Hembygdsgården
Efter provningen intar vi en läcker buffé med härliga korvar, skinkor,
surkål och det mesta som hör en
”liten” oktoberfest till.
Öl finns till självkostnadspris.
Begränsat antal platser, först till kvarn…
Mer info och anmälan senast 27 oktober till
Barbro Vigström tel. 076-237 02 94
Västergarns hembygdsförening

HÖSTDANS
Sanda bygdegård lördag 25 oktober kl. 20 - 24
Dans till OKTAV
Kaffe och smörgås i pausen
Anmälan sen. 22/10 till
Jörgen Borgström, tel 0709143703
eller e-post: sandadansforening@hotmail.com
Obs! Medlemmar i Sanda dansförening
erhåller fri entré denna kväll

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Sanda dansförening

www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
OKTOBER 2014
Tors 9 13.30

Gemenskapsträff i Sanda stationshus. Sid 5

Lör 11 14.00

Röda Korsets kaffekalas med syföreningsauktion i
Sanda bygdegård. Sid. 3

Sön 12 19.00

Gudstjänst i Mästerby kyrka. Sanda och Klinte
kyrkokörer.

Tors 16 17.50-18.20

Bokbussen stannar vid Sanda bygdegård.

Lör 18 09.30

Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård. Sid. 9

Lör 18 11.00

Informationsmöte. Samling vid Smaklösas museum i
Västergarn. Se sid 2.

Sön 19 10.00

Mässa i Sanda kyrka.

Sön 19 16.00

Stickkafé i Västergarns hembygdsgård.

Tors 23 11.30-13.00

Bondelunch i Sanda bygdegård. Sid. 5

Lör 25 20.00

Höstdans i Sanda bygdegård. Sid. 6

Sön 26 13.00

Gudstjänst i Västergarns kyrka.
NOVEMBER 2014

Lör 1 10.00

Högmässa i Mästerby kyrka. Koralkör.

Sön 2 19.30

Minnesgudstjänst i Västergarns kyrka för Sa-Vg-Mä
och Hejde och Väte. Sanda och Klinte kyrkokörer.

Mån 3 19.00

Sanda Hbf sammanträder hos Mareta.

Tors 6 19.00

Spader Madame, revy i Sanda bygdegård. Sid. 1

Sön 9 19.00

Mässa i Sanda kyrka. Blåsare från Kulturskolan.

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Hösten är här, dags för

Melodikryssfrukost
Lördagen 18 oktober
Sanda bygdegård
Frukosten är framdukad 09.30
Kryss och pennor finns
VÄLKOMNA!
Sanda hembygdsförening

Julmarknad
Det tar emot att redan nu tala om julen, men det är
faktiskt dags att anmäla om man vill sälja något på
Julmarknad i Sanda bygdegård lördag 29 november.
Anmäl dig till Mareta tel 073-9409605 eller
e-post: mareta_liepa@hotmail.com

Vad händer mer ?
Eva Sjöstrand kåserar om öns kyrkor.
Tisdag 18 november kl. 19.00 i Västergarns hembygdsgård
26 nov - EFS syföreningsauktion i
stationshuset Sanda.
Elias Trollkarl från Öja besöker Sanda
bygdegård i november.
I januari 2015 blir det fest för nyinflyttade
och andra i Sanda bygdegård
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Sanda mejeri
2013 gav Martin Ragnar ut en bok ”Gotländska mejerier. En historia
om mjölk, smör och ost genom 150 år.” Ur den har jag plockat lite
fakta om Sanda mejeri.
Mejerierna hade en trög start på Gotland. 1887 anslog Hushållningssällskapet medel för att anställa en ”kringresande undervisare i
landthushållning”. Agronom C Kihlberg anställdes och hans missionsresa på den gotländska landsbygden resulterade i 9 nya mejerier
inom loppet av två år. Däribland Sanda mejeri AB.
1890 var Sanda mejeri det sjunde i storleksordning av totalt 11, med
en invägning av ca 90 ton/år.
1899 blev Sanda mejeriförening först av de bestående mejerierna på
Gotland med att organisera en ekonomisk förening för driften av mejeriet. Det första mötet för att bilda Sanda mejeriförening hölls vid
Botvede i Sanda 1 september 1899. Många var intresserade men
många hade förhinder den dagen så inget beslut togs. Interimsstyrelse bildades ”som skulle inkomma med kontraktsförslag å de förbättringar som böra vidtagas i mejeriet samt inkomma med köpebref
å Sanda mejeri”.
29 september 1899 hölls ett nytt möte, då Sanda mejeriförening bildades och hade då som ändamål att ”genom inköp af Sanda mejeri
med tillhörande tomt, drifva mejerirörelse”. De övertog alltså det
mejeri som Sanda mejeri AB anlagt och drivit fram tills nu.
1901 hade Sanda mejeriförening en invägning av drygt 400 ton/år.
Många mejerier las ner i början av 1900-talet. Kvar var de som gått
med i MGA-fusionen och ett fåtal andra : Sylfaste mejeri AB, andelsägda Sanda mejeri, herrgårdsmejeriet i Klintehamn och Korsmans
www.sanda-gotland.net
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mejeri i Hemse.
Vid styrelsesammanträde med Sanda mejeri den 25/3 1900 konstaterades att svårigheter att brandförsäkra hade uppenbarat sig, det innebar att man investerade i ett nytt papptak.
I protokollet från 6/5 1901 står:
”Först behandlades frågan med anledning af den inkomna ansökningen från Klinte om att mejeriet skulle flyttas till Klintehamn.” Efter livlig
diskussion beslöt man att låta frågan bero och istället satsa på nybyggnation för personalens behov.
Protokollet från 18 februari säger:
”Föredrogs frågan om att förflytta Sanda mejeris verksamhet till Klintehamn och därstädes uppföra ett nytt mejeri. ”
Man fick ta till omröstning för att lösa frågan där de flesta röstade för
en flyttning. Ett nytt mejeri byggdes i Klintehamn och det invigdes
sannolikt sommaren 1904. Mejeriet i Sanda las ner. Enligt August
Lindqvist var Sandabornas villkor för att tillåta flytten att namnet
skulle få vara kvar.
Huset i Sanda blev hem för predikanten L G Andersson och från 1908
lokal för Sanda kooperativa handelsförening som snart las ner. Huset
brann 1935 och en ny kombinerad affärslokal och bostadshus uppfördes.
1906 inrättades skumstation i Eksta och 1912 vid Bander. Nu bestod
alltså Sanda mejeri av smörmejeri i Klintehamn och skumstationer i
Eksta och Bander. 1916 byggde Sanda mejeriförening ut och om Eksta
skumstation till ett fullständigt mejeri till en kostnad av 4454 kr.
Mycket, mycket mer finns i den 463 sidor långa boken, som är tillägnad Bertil Ingmansson för hans livsgärning inom den gotländska mejerinäringen. /Gunvor/
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 Obs! Ny tid!
Varje tisdag kl 8.00
Stickkafé i Västergarns HBG
19/10, 16/11
kl, 16.00 - 18.00
Ölprovning med liten oktoberfest i HBG
torsd 30 okt kl. 19.00
Håll utkik efter evenemang på vår VIPP-skylt vid vägen.
Vid ev. sena ändringar kring alla våra aktiviteter som inte hinner gå ut i 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 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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Fin nominering!!!
Sanda hembygdsförenings Gullingrupp har blivit nominerad till Gotlands kulturpris som delas ut av Region Gotland. Priset delas ut 4 november.

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
Kyrkogårdsvandring m.m. i Västergarn
En solig och skön sensommarsöndag, självaste valdagen, vandrade ett
fyrtiotal själar på Västergarns fina lilla kyrkogård och lyssnade till
Henna Carlsson som berättade om de som ligger begravda där. Sedan
kaffe och hembakat i hembygdsgården

Gåva till hembygdsgården
Bengt Jönsson skänkte till hembygdsgården en pastell signerad Erik Olsson, föreställande Västergarns kyrka. Tavlan har
tillhört livskamraten Jan Andersson.
Ett stort TACK
för den fina gåvan !
Västergarns hembygdsförening

www.sanda-gotland.net
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Från redaktören!

Om valet och höstens ”närfixade” aktiviteter...
Nu är valet överståndet och vi kan hoppas på att gotlänningarna har
gjort ett bra val. I egenskap av vice ordförande för valförrättarna i
Sanda valdistrikt vill jag passa på att tacka alla glada väljare som kom
till Sanda bygdegård på valdagen och de 353 personer som valt att
förtidsrösta. Hos oss avlöpte valet bra, några försökte att smuggla
ner två valsedlar i samma kuvert, men det lönar sig inte, tvärtom,
den rösten blir ogiltig.
Tack också till Sanda 4H som ställde upp med kaffeservering under
dagen, gott hembakat bröd och kaffe till ett billigt pris. Speciellt glada
blev vi valförrättare över att ni lämnade köket så fint i ordning, det
ingår nämligen för oss att städa bygdegården när alla valsedlar är
räknade fram emot midnatt.
Sommaren är slut men inte tar aktiviteterna i våra socknar slut för
den skull, som ni ser finns det mycket att göra. Teater, oktoberfest,
kaffekalas med syföreningsauktion, dans, melodikryssfrukost m.m.
Ta vara på det ”närfixade”.
Sandpappret kan ni också läsa på nätet: www.sanda-gotland.net

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 45
MANUS IN SENAST 31/10
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 eller 070-35 35 963
E-post: gunvor.malmros@telia.com
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