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Nr 11 November 2012 

Sanda Västergarn Röda Kors  

finns som vanligt på plats den 1 december i Sanda bygdegård. 

Vi säljer lotter med fina priser och kanske lite hembakat, hemsytt och 

hemsnickrat. Har du några vinster att skänka, tar vi tacksamt emot 

dem - ring eller lämna till: 

Hasse H, 245044 eller Eivor W, 242078. 

Vi syns!! 

Öppen kvarn 

hos Kjell och Ylva vid Bjästavs 

Lördag 1 dec kl. 10-11 

Vid lämplig vind blir det malning, 

Annars bara visning av kvarnen. 

   Sanda hembygdsförenings  

JULMARKNAD 
Sanda bygdegård 

Lördagen den 1 december kl. 11-16 

Där kan du köpa hantverk, matnyttigt, lotter m.m. samt dricka  

kaffe och prata med bekanta och obekanta.                     
 

 

Ännu finns möjlighet att boka  

försäljningsplats hos: 

Mareta Liepa Olsson, 

tfn 24 22 88,  0739409605, 

mareta_liepa@hotmail.com 
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MELODIKRYSSFRUKOST 

Lördagen den 10 november kl. 09.30  

i Sanda bygdegård 

Strunta i frukosten hemma, ät den i bygdegården, där Anki med familj dukar 

upp fil, ägg, goda mackor med pålägg, te, kaffe m.m.  

Allt till en billig penning! 

Sedan löser vi melodikrysset tillsammans. 

Radio, kryss och pennor finns på plats. 

Välkomna till en trevlig lördagsförmiddag! 

www.sanda-gotland.net 

 

Sandäskes – rastplats för får och nötkreatur från Storsudret. 

På 1700-och 1800-talen var fårskötseln av mycket stor betydelse för Stor-

sudrets bönder. Då strövade stora flockar av får omkring på oinhägnat alle-

mansland, s.k. gatmark, där allt bete var samfällt.  

Tre gånger per år samlades alla får ihop, s.k. lambsamlingar, den andra stor-

samlingen ägde rum 2 oktober, ”Mickelisamnen”, den viktigaste och festlig-

aste av årets tre samlingar. Då kom uppköpare från Visby, som köpte får men 

även nötkreatur om det fanns. Man bedrev en ganska omfattande handel med 

fårkött på Stockholmsmarknaden.  

Dessa djur skulle ta sig till fots till staden, med hjälp av drevfolk från trakten, 

oftast kvinnor och barn i 10-12-årsåldern. Denna vandring tog flera dagar 

och man fick därför rasta ibland. Den sista rastplatsen var vid Sandäskes i 

Sanda, där djuren fick övernatta i en obetad hage för att vila ut och äta sig 

mätta.  

Vill du läsa mer om det här skall du läsa boken ”ÖJA – anteckningar ur en 

sockens historia” av Allan Cedergren. Boken skrevs 1981 och finns på 

biblioteken.   /GM/ 
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Ellens skolväg 

I förra numret av Sandpappret fick ni läsa Ellen Wallins berättelse om sin 

skolväg på 30-talet. Vi fick då följa henne fram till Stenhusekilen, nu berättar 

hon om vägen från kilen fram till skolan.  

Min skolväg av Ellen Wallin född Söderberg, Juves Sanda. 

Nu kom det barn från Klintehållet  bl. a. mina klasskamrater Elly Jans-

son (Franssons)  och Astrid Björkqvist från Fulltuppstorp  samt  Bengt 

Wallin, Hemmungs  och David Pettersson   (H Hederstedt) och några 

till. 

Bellmansro.  På höger sida bodde  Alvin ”Bellman”  Pettersson och 

hans hustru Manda, efter Bellmans låg Bellmansbacke  dit hade vi ut-

flykter och åkte skidor när vi gick vid skollärarn. 

På vänster sida Hoffmansåkrar. 

Efter backen bodde Karl och Fanny Kristoffersson och deras barn Er-

land, Ruth och syskon. De flyttade snart och då kom snickare Hilbert 

Lindqvist dit, de sålde till Hilbert och Valborg Karlsson.   

Sedan kom en liten hage med en smedja, innan vi kom fram till Eklun-

dar. 

Tror att det var två bröder Eklund och deras syster Maria Olsson som 

var änka, samt deras hushållerska Agnes Sandelin.  

Så var det Oskar Johansson som hade bostadshus på vänstersida och 

ladugård på höger. Där bodde Oskar och Elin med sonen Helge, Elins 

bror Adolf och pigan Ida.  

Därefter var en –”lång mörk skog” med en gångstig på högra vägsidan 

innan man kom fram till arrendators bostället. 

På Prästgårds arrendators boställe  bodde Severin Augustsson hans 

hustru Vera och barnen Ivar, Kerstin,  Gunnel,  Britta,  Siv och Inga. 

Sedan låg en landstormsbod (militär lagerbod) som ännu är kvar, och 

en låg sprutbod som nu är borta. 
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På vänster sida bodde Gustav och Betty Olofsson med barnen Ruth, 

Ivan och Elsa.  

På vänster sida var sedan ängsmark fram till Timgrens  senare Kol-

modins  och ett änge igen  fram till Västerbykvior. 

I prästgården bodde Henrik Carlsson hans hustru Märta, barnen Mats, 

Ulf, och Per. 

Så kom kyrkogården och kyrkan, sedan var man framme vid kilen med 

väg mot Ejmunds. Det var en stor kil, den ena vägen gick längs kyrk-

gårdsmuren och den andra gick vid lärarbostadens trädgård. 

Då var vi framme vid skolan som låg alldeles ute vid vägen . Jag gick 

hos Greta Lövgren som hade sitt klassrum på övre våningen1-2an. 

Elsa Jakobsson 3-4an. Karl-Gustav Karlsson 5an HT. Hans Adrielsson 

5an VT.  Moje Lindberg  6an. 

Ellen Wallin 6/10 1985 

 

 

 

 

 

Gotlands kyrkor öppnar upp för vinterbröllop den 12/12-12 

Här i Klinte pastorat är det Klinte kyrka som välkomnar alla brudpar 

Klinte kyrka håller öppet från kl. 14 för vigsel och dop. 

Kom ihåg att ansöka om hindersprövning hos Skattemyndigheten.         

Kontakta kyrkoherde Kent Österdahl i förväg,  

senast 10/12, tel. 0498-24 01 76 

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/visby/12-12-12 
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Teaterföreställning i Sanda Bygdegård 17 november kl. 18.00 
 

”Kalle Blomkvist, Nisse Nöjd och Vicke på Vind” 
 

Ett kidnappningsdrama i två akter baserat på Astrid  

Lindgrens berättelser om Mästerdetektiven Blomkvist,  

av och med ungdomar i Sanda 4H 
 

Biljettpris: vuxen 100kr, barn 50kr (4H medlemmar halva priset). 

   Fika i pausen ingår. 
 

Bokning:  Boka biljetter via sms till Fanny Wallin 073 891 51 26  

  eller  Marie Johansson 073 600 82 29. I mån av plats 

  säljs även biljetter på föreställningsdagen.. 
 

Välkomna! 
 

Lär dig mer om Gotlands hembygdsföreningar. 
 

Gotlands Hembygdsförbund har 2012 gett ut en liten bok om alla 

hembygdsföreningar som finns på ön. Varje hembygdsförening pre-

senteras på en sida. Där får man veta vad föreningen sysslar med, 

vilka aktiviteter man har under året, vilka hus, väderkvarnar, museer, 

ängen, naturreservat m.m. som  man tar hand om. Man får uppgift om 

kontaktpersoner, e-post-adresser och hemsidor. Boken finns att köpa 

på Gotlands Hembygdsförbunds kansli för 50 kr.  /GM/ 

SAKNAS 

Sanda bygdegårdskök saknar kastruller och framför allt lock! 

Har du av misstag fått hem dem, lämna dem på bygdegårdens 

trappa eller någon annat lämplig plats.   

Hembygdsföreningen tackar! 
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Välkomna till socknen! 

 

Jag fick nya grannar i somras på gården vid Bjästavs 125. Då flyttade Jo-

hanna Sjögren och Conny Hederstedt med barnen Hugo och Melvin dit. 

De flyttade från ett hus i Hejde, där de bott ca sex år. Johanna, som är 27 år 

är uppvuxen i Sanda, vid Fridensfors. Hon arbetar vid Unea Hemtjänster. 

Conny är 30 år, uppvuxen i Buttle, jobbar hos Arriba och pluggar samtidigt 

på distans vid yrkeshögskolan i Hässleholm, för att bli projektledare i hus-

byggnad. Hugo är 6 år och går i förskoleklass i Sanda skola, Melvin är 3 år 

och går på Holkens förskola i Klintehamn.  

Till familjen hör också tre hundar och ett antal hästar. Därför tillbringar 

Conny och Johanna en del tid i lagården med stallbygge. Conny är varpakas-

tare, kastade tidigare för Buttle men har övergått till Eksta IF. 

 

Till Alvs Torp 161, där tidigare Bertil och Ellisiv Sjögren bodde, flyttade för 

fyra månader sedan en pigg pensionär vid namn Elisabet Odén. Hon bodde 

tidigare i Eksta, men tyckte att huset där blev för stort. Hon kom dessutom 

närmare sina tre döttrar, Cia Odén, som bor i Sanda, Helena Cedergren i 

Västergarn och Susanna deConnick, som har sommarhus i Klintehamn. Sju 

barnbarn har Elisabet.  

Hon är mycket intresserad av djur och natur, föder upp borderterrier och au-

stralisk terrier samt shetlandsponnyer, har nu två hästar installade hos Cia 

och fyra hundar, tre dagar efter flytten till Sanda föddes valpar hemma hos 

henne.  

Elisabet har arbetat på Lantbruksuniversitet i Uppsala med biståndsarbete, att 

rekrytera personal till u-länder, ett spännande arbete med många resor.  

På 70-talet hyrde familjen sommarbostad hos Anders och Anna-Stina Olsson 

och Elisabeth minns med värme Edith och Nisse Olsson, som tog så väl hand 

om dem och gjorde dem hemmastadda i Sanda. 
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Västergarn har fått  

en ny invånare! 

Emma och Ronny Öberg 

vid Mafrids har fått en son,   

Hugo. 

 Edvin och Klara 

har fått en  

lillebror! 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

Tor 1 17.15-17.45 Bokbussen stannar vid Sanda bygdegård 

Fre 2-sön 4 12-17 Kvinnornas höstsalong i Sanda bygdegård. 

Lör 3  10.00 Söndagsgudstjänst i Sanda kyrka. Solosång. Kaffe. 

Lör 10 09.30 Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård.  S 2 

Sön 11 14.00 Afternoon tea i Västergarns hembygdsgård. S 12 

Sön 11 14.00 Önskepsalmer i Västergarns kyrka . 

Sön 11 18.00 Stilla andaktskväll i Sanda prästgårdskapell. 

Lör 17 18.00 4H:s teaterföreställning i Sanda bygdegård. S 5 

Sön 18 12-17 Novembercafé i gamla affären. S 7 

Sön 18 18.00 Musikandakt ”country” i Sanda kyrka. Blandade toner. 

Fre 23 18.30 Trivselafton med pizza i Sanda bygdegård. S 9 

Fre 23 19.00 Filmen ”Möte med Erik Olsson” Sanda bygdegård.  S 9 

Fre 23 19.00 Café existens i Sanda prästgård. 

Sön 25 16-18 Slöjdcafé i Västergarns hembygdsgård.  S 12 

Ons 28 19.00 Syföreningsförsäljning i Stationshuset .  S 9 

 

Lör 1   10-11 Öppen kvarn med malning vid Bjästavs.  S 1  

Lör 1   11-16 Julmarknad i Sanda bygdegård   S 1  

Lör 1  15-18 Julskyltning i Sanda city.  S 7 

Mån 3 19.00 Styrelsemöte i Sanda bygdegård 

Tor 6 17.15-17.45 Bokbussen stannar vid Sanda bygdegård. 

NOVEMBER  2012 

DECEMBER  2012 

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  
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Vik lördagen den 2 februari för  

kroppkakskalas i bygdegården!!!!!! 

Gullinmuseet 

är öppet 2-4 november kl. 12-17 

Trivselafton 

Fredagen 23 november kl. 18.30 - 23.00 

Sanda bygdegård 

Pizza, lammburgare och korv serveras från 18.30 

Kl. 19.00 visas dokumentärfilmen om Erik Olsson 

”Möte med Erik Olsson” 

VÄLKOMNA! 

Sanda hembygdsförening 

 

Välkomna till Sanda EFS årliga 

SYFÖRENINGSAUKTION 

Onsdagen den 28 november kl. 19.00 

i stationshuset = Gullinmuseet 

Kaffe och lotterier 

Auktion på handarbeten, bröd, kakor m.m. 
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En vän 

Jag var ganska ung när jag honom först träffade, 

Han stod ganska snart framför mig o mässade, 

om all den värme o lycka han kunde ge 

Om jag honom trogen var, stora under skulle ske. 

Jag trodde honom o allt lät så bra 

för hans värme o lycka ville jag ju ha. 

Han besökte mig lite då och då, 

och visade mig vilka sköna stunder jag kunde få. 

Han började mig allt oftare hälsa på. 

Han var ju min vän, så vad var det med det då. 

Min familj började dra sig undan när han kom, 

men det var ju min vän, så vad brydde jag mig om dom. 

Familjen tyckte han kom och störde, 

så det hände väl att jag någon gång honom på porten körde. 

Men han var så stor och stark o hade magi, 

så träffa honom kunde jag inte låta bli. 

Familjen honom inte längre släppte in 

så jag sa åt honom att vänta du på vinn. 

Vår relation började kännas svår 

och han sa att det blir bättre nästa år. 

När jag försökte honom avvisa, stod han där som ett torn. 

Klädd som sig bör med eldgaffel och horn. 

Han bad mig vänligt att med på en sista resa följa. 

Det kändes frestande, men min rädsla var svår att dölja. 

Jag orkade säga, att med dig jag vill inte över sjön ro.  

Jag skrek efter hjälp på någon annan tro. 

Djävulen var tydligen hans namn. 

En del säger Alkohol om han….. 

Ronny 
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Slöjdcafé i Västergarn 

Vi träffas söndag den 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 

VÄLKOMNA! 

Västergarns Hembygdsförening ! 

Nu är hösten här och då vill vi i Västergarns hembygdsförening 

bjuda in alla i bygden på  

Afternoon tea 

I Västergarns hembygdsgård 

Söndagen den 11 november, drop in mellan kl. 14-17 

Ett tillfälle att träffas och umgås, 

se bildspel med både historiska och nya bilder, 

lyssna till musikunderhållning av Anton Sandqvist från Sanda 

och givetvis njuta av smarriga bakverk 

 alltifrån knäckebröd till bakelser! 

Buffé med kaffe/te och flera olika bakverk 50 kr/pers. 

Varmt välkomna! 

Västergarns Hembygdsförening 
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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 Karl-

ström, , Ann-Louise Karlsson, Monika Jonsson, Anders Eklund och Fredrik Lund-

gren 
 

Kommande aktiviteter 

Promenader saml. Hembygdsgård.    varje tisdag kl 9.00 

Afternoon tea i hembygdsgården    11 nov. kl.14-17 

Styrelsemöte i hembygdsgården    26 nov. kl 18.30 

Slöjdcafé i hembygdsgården     25 nov. kl 16.00 
 

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 Karin Persson tel 0498/24 

51 64 

 

Stöd Hembygdsföreningen genom att köpa andelar, Plusgiro 876441-7 

 

http://www.hembygd.se/vastergarn
mailto:majgoran@telia.com
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Caise 915 
Kompaktlastare av större 

modell. 

Lyfter: 1500kg. 

Vikt: 3800kg. 

Pallgafflar och planeringsskopa 

ingår. 

Pris. 

Dygn: 1250kr  3 drifttimmar ingår 

Drivmedel diesel ingår ej. 

Nu har vi även Haki byggställning 

ny och fin perfekt till byggprojektet. 

Pris per del: 

Dag 1-5 2kr 

Dag 6+ 1,25kr 

Bokning: Robert Gadd. 

0707-509914. 

Linus Fröström. 

0707-506550. 

www.raukmaskin.se 
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KOPIERING 

1 kr per sida 

Ring Arne Åkerman  tfn 242148 

ANNONSERING 

 Hel sida A5: 200 kr 

 Halv sida: 100 kr 

 1/4 sida:  50 kr 

 Föreningsaktiviteter: Gratis 

MEDLEMSAVGIFT 

Familj: 100 kr - Enskild: 50 kr 

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 49 

MANUS IN SENAST 30/11 

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 

 Från redaktören! 

Hej kära läsare! 

Nu är det blåst!! Fibern alltså! Det närmar sig då vi skall få se om allt 

fungerar som det är tänkt. All den här tekniken, med alla boxar, kablar 

och sladdar, som maken kom hem med i en stor kasse, gör mig smått 

nervös. Hur skall allt komma på plats? Jag hoppas att överflyttningen 

inte skall ske mitt i ett Sandpapper - får ni inte decembernumret i tid, 

så vet ni att det är felkopplat vid Bjästavs 134.  
 

Innan dess så är det allhelgonahelg med alla ljus på kyrkogårdarna - 

det är så vackert. 

I allhelgonahelgen pågår också: 

KVINNORNAS HÖSTSALONG 

i Sanda bygdegård 

2-4 november 

24 kvinnliga konstnärer ställer ut sina alster. Det 

är öppet för besök varje dag, fredag till söndag, 

mellan kl. 12 och 17. Den som är kaffetörstig 

kan köpa kaffe och wienerbröd till ett billigt pris.  

Gunvor Blåsning pågår 29/10 


