NR 12 DECEMBER 2013
Sanda hembygdsförening hälsar er välkomna till

Adventskaffe
Söndagen 8 december kl. 14 - 16
i Hildings torp, bredvid Petarve vattensåg
Koppla av från julstressen med fika i Hildings torp, upplyst av
levande ljus och brasan i öppna spisen.

Melodikryssfrukost
Lördagen 7 januari kl. 09.30
Sanda bygdegård
Du slipper laga frukost hemma, det fixar Anki och Hasse.
Efter den goda frukosten löser vi melodikrysset tillsammans.
Pennor och kryss finns på plats.

Julklappstips från hembygdsföreningen
”Från Gutabygd 2013” finns till försäljning för 180:-.
Kontakta Gunnel Wallin tfn 242025
www.sanda-gotland.net
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Välkomna till Sanda !
Den 1 november flyttade Eva och Håkan Nordenberger in i ett nybyggt hus i Sanda Lekarve 775N. De är två glada nyblivna pensionärer
som lämnat sitt hus i Täby där de bott i 37 år.
Eva har varit flygvärdinna/purser i Linjeflyg/SAS och Håkan är lärare
och har varit konsult/personalchef i flera företag. De har tidigare haft
ett andelshus i Västergarn men kände att nu var det dags att bo på Gotland permanent i ett eget hus.
Eva och Håkan har en hund som heter Ida och är 4 år, rasen är en Lagotto Romagnolo sk. tryffelhund.
Sedan snart 2 år bor sonen Erik med sin fru Sofie i Sanda. Eva och
Håkan har sett fram emot att bli gotlänningar och vi hoppas att de
också kommer att trivas här på ön och i Sanda.
Erik & Sofie Nordenberger

Välkomna till Västergarn!
Tiden går fort. Det har redan gått ett år sedan Kristian Eriksson och
Emelie Nygren och deras dotter Nike, ett och ett halvt år och Tor, sexton år, flyttade till gården Övide i Västergarn, som ännu in på 50-talet
var ett av fyra pensionat i socknen.
Tidigare bodde de i Visby.
Emelie kommer ursprungligen från Eskelhem och Kristian kommer
från Stockholm. 1997 kom Kristian till Gotland och hade då ett sommarhus i Ardre. Tillsammans driver de framgångsrikt företaget G.A.D.
Och som ett nytt och trevligt inslag i Västergarn har Kristian och Emelie outlet av möbler i den stora ladan på gården ibland på fredagar.
Vi hälsar er hjärtligt välkomna till socknen!
Ingela Penje

www.sanda-gotland.net
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Mellandagsvandring i Västergarn
Efter julhelgen är det skönt att komma ut och röra på sig,
så ta på bra kläder och skor och häng med på en
mellandagsvandring i Västergarn.
Samling vid Västergarns hembygdsgård
Lördagen den 28 december kl. 13.00
Medtag egen kaffeväska
Välkomna önskar
Västergarns hembygdsförening
www.vastergarn.info, www.hembygd.se/vastergarn
mail: info@vastergarn.info

Julblommor och julgrupper
Är ni intresserade av att göra egna grupper,
hör av er till oss och boka tid.
Öppet mån-fre 9-16, lörd 10-13
Öppet vecka 51: mån-fre 9-18, lörd och sön 10-13
Sociala Arbetskooperativet Suderviljan
Sicklingsvägen 7, 623 77 Klintehamn
Tel: 240189
Kontakta oss på Kooperativet Suderviljan! 0498-24 01 89

www.sanda-gotland.net
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Sanda firade med jubileumsfest.
Hembygdsföreningen 90 år och bygdegården 80 år.
Sanda är en av Gotlands äldsta hembygdsföreningar.
Hembygdsföreningens första möte hölls 30/9 1923 i Sanda skola. Interimsstyrelse valdes och det beslutades att man skulle köpa in ett jordområde och samla in medel för att bygga en samlingslokal. Man anordnade fester och årlig basar, först i Lekarve äng, sedan, efter att man
ordningsställt basarplats i bygdegårdsparken med dansbana och serveringshus, arrangerades basarerna där.
Bygdegården byggdes 1932 -1933.
Jubileumsfesten hölls lördagen 19 november. Kvällen firades med god
mat, allsång och visor med Sandas egen trubadur, Erik Holmqvist.
Anki Wallin hade gjort ett melodikryss med artister och grupper som
har anknytning till Sanda. Föreningen uppvaktades av Majvor Östergren från Hembygdsförbundet och Åke Ekström från Bygdegårdsdistriktet.
Till ett jubileum hör att man måste ha lite historik och gamla minnen i
form av utställning och berättelser.
De tre första ordförandena är nu avlidna, de tre som lade grunden till
det vi har idag:
1923 - 1941: Karl M Pettersson, Ganne
1942 - 1957: John Wedin, Lekarve
1958 - 1978: Nils Olsson, Bjästavs
Följande ordförande var närvarande och fick berätta minnen från sina
år som ordförande:
1979 - 1987: Anders Olsson, Bjästavs. Han fortsatte med renovering
vid Petarve vattensåg, samt reparation och underhåll av bygdegården.
Man började med valborgsfirande på bygdegårdsplanen, kulturgruppen hade hembygdsforskningscirklar.
1988 - 1993: Börje Lundberg. Börje var bortrest den här dagen, men
han hade sänt en hälsning som lästes upp. Under hans ordförandetid
www.sanda-gotland.net
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byggdes bygdegården ut med modernt kök och handikappanpassning.
1994 - 2002: Sven Bäckstäde. Sven berättade att eftersom bygdegården var nyrenoverad och utbyggd när han blev ordförande, så kunde
många andra aktiviteter ordnas, bl.a. gränsvandringar runt Sanda,
gökotta, midsommarfest. I ett sockenutvecklingsprojekt föddes idéer
till aktiviteter som Gullinkonsert, Sandarevyn, sockenbladet
”Sandpappret”, konstutställning ”Kvinnornas höstsalong”. Hildings
torp förvärvades och blev byggnadsminne.
2003 - 2004: Jonas Norragård. Föreningen fick hemsida och man anordnade pubaftnar.
2005 - 2011: Nils-Ove Norragård. Nils-Ove berättade att de förvärvade stationshuset och bildade Gullinmuseum. Sanda blev ”Årets
socken” 2011. Hembygdsföreningen instiftade även priset ”Årets Sandabo”.
2012 -: Mareta Liepa Olsson. Mareta blev föreningens första kvinnliga ordförande. Sanda fick fiber och bygdegården blev inkopplad,
hockey-VM och melodifestivalen har visats på storbilds-TV.
Alla ordförande och nuvarande styrelse tackades med rosor och sedan
fick alla kaffe och tårta.
Se bild på sidan 6.
Anki

TACK!
Styrelsen i Sanda hembygdsförening tackar kommittén som anordnade den trevliga och mycket uppskattade jubileumsfesten,
d.v.s. Anki Wallin, Hasse Jakobsson, Marie Andersson och Viking Pettersson.
Tack också till utställare och besökare vid julmarknaden i bygdegården den 30 november. Tack till Åströms däck och Stenhuse
gård för fina vinster till hembygdsföreningens lotteri.
www.sanda-gotland.net
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Bilden visar de ordförande som var närvarande vid jubileumsfesten:
Fr. v. Anders Olsson, Sven Bäckstäde, Jonas Norragård, Nils-Ove
Norragård, Mareta Liepa Olsson

Fyller du år, skall du gifta dig eller ha en konferens?
Behöver du en bra lokal?
Sanda bygdegård kanske kan vara ett bra alternativ?
Där finns förutom kök två salar, en stor för max 120 personer och en
liten för ca 20-30 personer, samt ett sällskapsrum på övervåningen.
Sommartid kan du hyra parken med dansbana. Konferensmöjligheter
med videokamera och bredband. Finporslin finns att hyra.
Priser: Se hemsidan www.sanda-gotland.net
Boka hos Susann Norragård tfn 242068 el. 073-9749357
www.sanda-gotland.net
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TACK!
Tack alla elever för den underbara eftermiddagen i Sanda bygdegård
i samband med min 90-årsdag. Tack för alla vackra blommor, presenter och vackra ord. Det värmde gott.
Ni var alla så glada och pratade och hade det trevligt. Min uppfattning är att det gått bra för er i livet och då är jag nöjd.
Jag fick även ett telefonsamtal från en elev i min första klass i Lärbro
vid Staplebacke skola. Det var 1946. Då var jag 23 år och nu är hon
74 år.
Det är fina minnen jag har och ska minnas den tid jag har kvar. Tack
även till alla övriga som kom ihåg mig den dagen.
Jag önskar er alla en fröjdefull jul!
Alice Larsson

Välkomna till Sanda dansförenings

JULFEST
Lördagen 14 december kl. 19.00
Traditionellt julbord
Sanda 4H:s luciatåg
Dans till Mange Band
Anmälan senast 8/12 till Katrin Björkdahl, tfn 0705/933921
eller via e-post: sandadansforening@hotmail.com
OBS! Vid avanmälan till julbord senare än 11/12 eller om du skulle
utebli debiterar vi dig full kostnad efteråt, beroende på att
vi får betala fullt pris för det antal personer vi
bokat till, även de som inte kommer.

www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
DECEMBER 2013
Tors 5 19.30

Allmänna sångens konsert i Sanda kyrka.

Lör 7 09.30

Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård. Sid 1

Sön 8 14-16

Adventskaffe i Hildings torp vid Petarve. Sid 1

Lör 14 19.00

Sanda dansförenings julfest i Sanda bygdegård. S 7

Sön 15 10.00

Söndagsmässa i Mästerby kyrka. Pastoratsensemblen medverkar.

Sön 15 15.00

Familjegudstjänst i Sanda kyrka. Luciatåg. Sanda
barnkör. Barnverksamhetens terminsavslutning.
Julfest i bygdegården.

Tors 19 17.50-18.20 Bokbussen stannar vid Sanda bygdegård.
Tis 24 23.00

Julnattsgudstjänst i Västergarns kyrka. Rickard
Peterson, trumpet.

Ons 25 07.00

Julotta i Sanda kyrka. Helena Kåring, sång. Kaffe.

Ons 25 11.00

Högmässa i Mästerby kyrka.

Lör 28 13.00

Mellandagsvandring i Västergarn. Samling vid
hembygdsgården. Sid 3
JANUARI 2014

Sön 5 14.00

Vi sjunger julsånger i Mästerby kyrka. Kaffe.

Tis 7 19.00

Sanda hembygdsförenings styrelsemöte i Sanda
bygdegård.

Tis 14 18.30

Styrelsemöte Västergarns hembygdsförening

Sön 19 14.00

Gutar frågar gutar, etapp 1 i Sanda bygdegård. S 9

Sön 26 14-16

Afternoon tea i Västergarns hembygdsgård

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med

8

Styrelsen i
Sanda hembygdsförening
önskar alla sockenbor
GOD JUL
GOTT NYTT ÅR

Gutar frågar gutar
Sanda bygdegård, söndagen 19 januari kl. 14.00
Som vanligt anordnar IOGT-NTO och Sanda hembygdsförening
gemensamt första omgången av frågetävlingen Gutar frågar gutar,
där alla frågor har anknytning till Gotland. Man tävlar i tremannalag,
där de bästa går vidare till omgång två i februari och förhoppningsvis till final i mars. Frågorna görs av förra årets segrare. Mer information kommer i nästa Sandpapper.

Halloj alla Sandabor!
Några som inte fick inbetalningskort i våras kommer nu att få chansen att bli medlem i Sanda IF. För endast 100 kr kan man få spela
pingis, kasta varpa eller spela pärk m.m.
Det går också bra att vara stödmedlem.
Med vänlig hälsning.
Sanda IF
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Årets julklapp i Sanda?

KARATE
Kom igång med rolig familjeträning i Sanda skola under
vårterminen 2014! Passa på att köpa ett
presentkort innan 23/12 för hela familjen!
PRESENTKORT KAN KÖPAS DIREKT HOS OSS I SANDA!
Du kan kontakta oss på info@sgak.se för mer information.
Karate är en mycket mångsidig träningsform med
bakomliggande djup och historisk förankring. Karateträningen
utvecklar bl.a. kroppskontroll, kondition, andningsteknik,
styrka, självförtroende och rörlighet. Du blir
samtidigt bättre rustad att hantera situationer med
risk för våld och att helt undvika dem.
INGA förkunskaper krävs, inte ens några särskilda gymnastiska
talanger är nödvändiga. Med oss i våra akademier tränar idag
barn, ungdomar, vuxna och pensionärer efter
sina egna förutsättningar.

Träning i Sanda sker på torsdagar
Kl. 18:00 - 19:00 Karate nybörjare
(måndagar och onsdagar i Visby för den som vill träna extra)
Vi har ännu inte en hemsida för Sanda så vi får lov att hänvisa
till Visbys hemsida tillsvidare: www.wisbykampkonst.se

VÄLKOMMEN
Hälsar Mats och Sabina 0737-070 205
www.sanda-gotland.net
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Västergarns hembygdsförening tillönskar alla sockenbor en
God Jul och ett Gott Nytt År
och ett varmt tack för året som gått!
Styrelsen

Julhälsning från fiberföreningen.
Sanda Västergarn Fiber vill hälsa sina medlemmar en fiberrik jul!
Styrelsen

Vem var ”Mor”?
På Sanda kyrkogård finns en gravsten där det bara står ”MOR”, jag
har skrivit om den i samband med kyrkogårdsvandringen tidigare i
höstas. Ingen visste då vem hon var, nu har jag fått veta.
Jag mötte en dag min granne Torsten ”Totte” Johansson, Bjästavs
och då sa han: ”Mor var min mormor”. Han berättade vidare…
Tottes mormor, Emmy, kom till Gotland från Emmaboda i Småland
för att jobba på sockerbruket i Roma. Hon träffade Nils Andersson
och de gifte sig, fick två barn, Astrid, f 1898 och Sten, några år senare. Tyvärr dog pappa Nils i spanska sjukan 1918.
Astrid gifte sig med Helmuth Johansson vid Bjästavs i Sanda, där
sonen Torsten föddes, växte upp och fortfarande bor tillsammans
med hustrun Vivan.
Hans mormor Emmy, nu änka, träffade Tottes fars farbror Fridolf
Johansson. De gifte sig och flyttade in i det hus där Stellan Moon nu
bor.
När Emmy dog satte hennes son Sten Andersson, Klinte, upp gravstenen. Alldeles bredvid ”MOR” ligger Fridolf Johansson tillsammans med sin första fru. Han har alltså båda sina fruar i närheten.
Tack Totte för den spännande släkthistorien! /Gunvor/
www.sanda-gotland.net
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Sanda City tackar alla som kom på den årliga julskyltningen första advent och gjorde den så lyckad!
Lotterna tog slut, glöggen dracks upp, skönsången skallrade och det
var riktigt stressigt i serveringen inne på Sanda adventscafé emellanåt.
Kuligt!
Vi är väldigt glada att Tomten varje år tar sig tid att besöka Sanda under detta ståhej - det är både barn och vuxna glada för. Och stort tack
till Putte Vestergren för den snygga granen som kom på plats tack
vare en ståtlig skylift och ”typ” en grävmaskin med
”granresarmackapär” på. Tack Mauritz, Kalle och Danny! Och tack
även till Cia och hennes mamma Elisabeth för barnridningen med
coola, snälla tomte-Allan - verkligen mysigt!
I tipspromenaden blev det hård fajt i barnklassen med hela sex barn
med alla rätt. Lotten gav vinsten till Noel Devallius - grattis! I vuxenklassen var det lite klurigare och ingen hade alla rätt, men två hade nio
rätt. Lotten gav här vinsten till Hasse Jakobsson- grattis! Överskottet
från glöggen gav 422 kr och detta sätter Sanda City in på kontot för
Läkare utan gränser så att det kan gå till hjälp i Filippinerna. Bra
drucket!
Vi ses igen nästa år!
Glada hälsningar från gänget i Sanda City genom Karin Farinder

Västergarns Hembygdsförening
www.hembygd.se/vastergarn

Kommande aktiviteter

Promenader
saml. hembygdsgården
Mellandagspromenad saml. hembygdsgården
Styrelsemöte i hembygdsgården
After noon tea, hembygdsgården
www.sanda-gotland.net

varje tisdag kl 9.00
lör. 28 dec kl. 13.00
14 jan. kl. 18.30
26 jan. kl. 14-16
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OBS! Av utrymmesskäl har jag starkt minskat ner Västergarns
återkommande sida. Ni som vill läsa det jag tagit bort får leta reda
på ett gammalt nummer av Sandpappret, t.ex. november. Jag hoppas bli förlåten för detta tilltag, men det beror på det stora intresset
för Sandpappret. Gunvor

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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Alla typer av byggoch plåtslageriarbeten
Takrenoveringar - Takomläggning
Gratis offert och rådgivning
Norra kustvägen 69, 623 77 Klintehamn
070-214 51 19

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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www.sanda-gotland.net
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Från redaktören!

Om Sveriges äldsta syförening och handarbete...
Sveriges äldsta syförening är still going strong, det märktes minsann i
onsdags när den årliga syföreningsauktionen ägde rum. Stationshuset/
Gullinmuseet fylldes till sista plats, alla sittplatser togs i anspråk, alla
kaffekoppar, muggar och glas likaså. Det var trångt, varmt och gemytligt. De sju medlemmarna i syföreningen hade med hjälp av en del
”sponsorer” fått ihop en ansenlig mängd handarbeten, äppelkakor, limpor, bullar, slånbärssaft, paket m.m. Priserna blev bra och det som
kom in skall sedan delas ut till behövande i världen. Peder Fohlin som
var auktionist hade inte mycket plats att röra sig på, men han var nöjd
ändå.
Nu är det årets sista nummer av Sandpappret jag skriver, den här hösten har gått så fort, troligen för att vi haft så fint väder. Vi bör vara ute
i dagsljus en timme om dagen för att få D-vitamin hörde jag i radion
igår. För mig som är pensionär går det väl bra, värre för er som måste
jobba, mörkt när ni åker och mörkt när ni kommer hem.
Mitt försök att få tag i sockenbor i utlandet misslyckades, ingen har
hört av sig, men nog måste de finnas, jag uppmanar er igen att hjälpa
mig att få tag i dem. Ge mig t.ex. en mailadress…
Till sist önskar jag er alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.
Hoppas ni får många lediga dagar, god mat och många tillfällen till
utomhusvistelse. Vi hörs 2014!

Gunvor

KOPIERING

1 kr per sida
Ring Arne Åkerman tfn 242148

MEDLEMSAVGIFT
Familj: 100 kr - Enskild: 50 kr

ANNONSERING
Hel sida A5: 300 kr
Halv sida: 150 kr
1/4 sida:
75 kr
Föreningsaktiviteter: Gratis
Betala via pg 28 65 38 - 4
Sanda Hembygdsförening

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 2
MANUS IN SENAST 3/1
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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