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Det blir säkert ett
Gott Nytt År 2016
Så har då åter ett år förrunnit
och tappat har man en del av glöden
Man tycker inte man något hunnit
fast man trots allt går själv utan stöd än
Ser man sig om här i våran värld
så kan man även som optimist
se att man åker med på en färd
emot ett mål som tycks lite trist
Men lär vi oss att suboptimera
så kan vi säkert bli många flera
som struntar i var vår utflykt slutar
och i att skutan betänkligt lutar
Vi kan då sluta upp med att deppa
och slå oss samman med alla knäppa
ty om nu allt annat går på sne´
så ökar trots allt vår BNP
Inge Glad

www.sanda-gotland.net

2

Det har som kanske de flesta vet kommit
flyktingar till Björkhaga
och Sanda Västergarn Röda kors
har ett speciellt ansvar för dem.

Därför vill vi bjuda in våra vänner från Björkhaga och
alla Sanda – och Västergarnsbor till en liten

I Sanda bygdegård
Lördagen den 16 januari kl. 14.00
Enkelt kaffe ordnar vi i styrelsen och vi hoppas på att det är många
som kommer och delar eftermiddagen.
Vi kommer att ordna lite underhållning.

Vi önskar att olika föreningar,
idrottsföreningen, hembygdsföreningen, kyrkan m.fl.
vill komma och berätta om sin verksamhet.
Tre dagar efter Knut har vi granen kvar och dansar ut julen.

Varmt välkomna till mötet
Sanda Västergarn - Syrien med flera länder
www.sanda-gotland.net
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Lotteri på julmarknaden
Lördagen den 28 november var det julmarknad i Sanda bygdegård.
Mycket folk, gröt och fårfiolmacka, glögg och kaffe samt försäljning av
allehanda hembakat och hemtillverkat och vi i Röda Korset sålde
lotter, där hela behållningen gick till flyktingarna på Gotland.
Över 6 000 kr fick vi in på lotter, dörrkransar, sylt– och gurkburkar,
samt hembakta limpor. Tack alla givare och lottköpare!

Lördagen den 30 januari mellan kl. 11.30 och 14.00
serverar Sanda Västergarn Röda Kors

I Sanda bygdegård
Hemgjorda av styrelsen och andra vänliga ”kokerskor”. Kroppkakor
med tillbehör - vit sås, skirat smör, lingonsylt, mjölk och vatten,
tillsammans med kaffe och liten kaka
och det allra bästa av allt - gemenskapen.
Allt detta kostar minst 80:- / vuxen.
Ingen föranmälan behövs, vi tror att vi har så det räcker till alla.
Ju fler vi blir som äter, ju fler kan vi hjälpa bli mätta ute i världen!

VARMT VÄLKOMNA!
Kretsstämma med Sanda Västergarn Röda kors, torsdagen den
25 februari kl. 19.00 i Gervaldsgården. Utförligare information
kommer i februarinumret av Sandpappret.
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I huvet på en sverigedemokrat
Jag tycker flyktingar ska fara
och låta Sverige helt svenskt vara
Jag är en sann svensk demokrat
som inte gillar utländsk mat
Och låneord ska vi ej ha
de låter inte riktigt bra
Jag tror att Sverige skulle bli
ett land man kunde leva i
om man lät oss det säkert leda
och från all osvensk avart städa
Det skulle kanske inte bli
en helt perfekt demokrati
Men inte är det väl så svårt
att därvid ändra namnet vårt
Bra vore för vår utopi
om national ryms däruti
Snart ska vi nå vårt höga mål
med svastikan som vår symbol

/Svenne/

Se upp
Man ser tendenser här i landet
som man sig tycker förr ha sett
Om man ej passar sig så kan det
förrän man tror gå riktigt snett
Det finns en hel del folk som anser
att Adolf var en rätt bra kansler
Och är vi inte på vår vakt
Så kan en sån typ här få makt /Inge Glad/
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Hänt i kyrkan…
Den 13 december var det Lucia i
Väte kyrka. Barn från Klubben
och Kyrkis från hela pastoratet
under Carina, Edith och Roberts
ledning framförde en fantastisk
luciatablå. Lucian - Alma Eriksson
och hennes följe sjöng och deklamerade för en näst intill fullsatt
kyrka. De fick varma applåder och
det fick också alla de från Hejde
Väte Röda kors som ordnat med
gröt och skinksmörgås, kaffe och
pepparkakor, samt lotterier till
mer än hundra personer i Missionskyrkan. Härliga timmar för
alla.

spelade Josef, Maria, herdarna
och ängeln - Jesusbarnet var en
liten docka. De gjorde det så bra
under Carinas och Ediths ledning.
Så sjöng de så fint under Roberts
ledning. Och vi sjöng de vackraste
julpsalmerna. En riktigt fin början
på julafton. Efter att Gunnar ringt
ut gudstjänsten ställdes granen
fram mitt på kyrkgolvet och vi
sjöng och dansade alla kända julringlekar.
Klockan två samlades man igen
för dans kring granen och kaffe
med saffransbullar och goda kakor och då var våra vänner från
Björkhaga med i gemenskapen.
Samma eftermiddag sjöng Öron- Senare på kvällen blev det julbord
fröjd under Karin Sutares ledning för de som önskade.
i Sanda kyrka. Också där mycket
folk - programbladen tog slut. En Juldagens kväll var en höjdare.
vacker mässa som leddes av präs- Four Ever sjöng och spelade i
ten Jael och i vilken vi fick lyssna Sanda kyrka för återigen fyllda
till kända julsånger av kören.
bänkar. Four Ever - en sånggrupp
Efteråt en enkel kopp kaffe och
som består av två familjer - familgemenskap nere i kyrkan.
jerna Rödland och Kåring, alla lika
skönsjungande. Förutom sång
Julaftons förmiddag var det guds- bjöds vi också på piano och fiol.
Applåderna ville aldrig ta slut och
tjänst runt krubban i Hamnkyrde vackra tonerna följde oss ut i
kan.
kvällen.
Kyrkan var mer än fullsatt då
Inger
prästen Helen hälsade välkommen till alla små och stora besökare. Vi fick vara med om en levande julkrubba. Klubbens barn
www.sanda-gotland.net
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Dags för Gutar frågar gutar igen.
För trettiofjärde gången anordnar IOGT-NTO på Gotland tävlingen
Gutar frågar gutar, en tävling som handlar om Gotland och gotlänningar. Tävlingen hålls i tre omgångar och man tävlar i lag med tre personer. Första omgången anordnas på olika platser. Ett antal lag med
bra poäng i omgång ett går vidare till semifinal i februari och i mars
blir det final med ca 9 lag.
Frågorna görs av förra årets segrare, vilket gör att frågorna blir omväxlande, ibland någorlunda lätta och ibland riktigt svåra. Man får
komma ihåg att det är en lek och inte bry sig så mycket om det inte
går så bra. Vill man ha ett riktigt vinnarlag skall medlemmarna i laget
ha olika åldrar och olika intressen eftersom frågorna handlar om allt
mellan himmel och jord.
I många år har Sanda hembygdsförening varit medarrangör i tävlingen,
så även i år:

Söndag 24 januari kl. 14.00 i Sanda bygdegård
är ni välkomna att pröva era kunskaper i Gutar frågar gutar.
Ni behöver inte ha ett färdigt lag, vi brukar se till att alla som vill får
vara med och tävla.
Frågorna i år är gjorda av Eva Gahnström, Anna Gahnström
och Birgitta Stenström
Efter tävlingen dricker vi kaffe och äter smörgås med Mariannes
”påitu” och pratar vidare om både frågor, svar och annat. Stämningen
brukar vara god och de lag som inte gått vidare brukar inte vara
speciellt ledsna för det.

Alla är hjärtligt välkomna!
www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
JANUARI 2016
Sön 10 13.00

Gudstjänst i Sanda prästgårdskapell.

Ons 13 18.20

Bokbussen stannar vid Sanda bygdegård

Lör 16 14.00

Röda korset anordnar Välkommenfest i Sanda
bygdegård. Se sid 3.

Tors 21 19.00

Antikrundan i Sanda bygdegård. Sid 1

Sön 24 13.00

Mässa i Mästerby församlingshem.

Sön 24 14.00

Gutar frågar gutar i Sanda bygdegård. Sid. 7

Lör 30 11.30

Röda korsets Kroppkaksfest i Sanda bygdegård. Sid 4

Lör 30 14.00

Buldardag på Sanda Kafé. Sid 9

Sön 31 13.00

Högmässa i Väte kyrka. Sanda & Klinte kyrkokörer.
FEBRUARI 2016

Mån 1 19.00

Sanda Hbf styrelsemöte i Sanda bygdegård

Sön 7 14.00
Sön 21 19.00

Gudstjänst i Mästerby församlingshem. Kaffe &
semla.
Årsmöte Sanda hembygdsförening i Sanda bygdegård

Tors 25 19.00

Röda Korsets kretsstämma i Gervaldsgården

På gång: Sanda hembygdsförening planerar handarbets/
trivselträffar. Mer information i februari.

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Fler bidrag till kopieringsapparaten har kommit in.
Stort TACK till:
Birre Stumle och Nils Jakobsson
Kerstin och Ove Bülow
Hemsidan
Jan Östlund håller på att ge hemsidan nytt utseende. Han tar
gärna emot bidrag från er. Har ni bilder eller texter, skicka till
janne@dekagondesign.se
Du kan också lämna bidrag på Facebooksidan Sanda socken

Bokbussens tider våren 2016
Sanda bygdegård 18.20 - 18.50: 13/1, 10/2, 9/3, 13/4, 11/5, 8/6
Sanda skola: 16/2, 12/4, 31/5 Var och en är välkommen att besöka Bokbussen vid skolan. För exakta tider, ring:
0498-204433, 0498-204434, 070-4477447

Buldar är ett ord på gutamål
som betyder att tala högt och mycket.
Gutamålsgillet anordnar buldardagar på olika ställen den 30 januari.

Lördag 30 januari kl. 14.00 på Sanda Kafe
Bullar, pirvittar u annat jetbart sum vanlit men leit mair flatt…
VÄLKUMNE!

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Välkomna till socknen!
Vid Sanda Prästgården 222 bor
Linnea Frykberg och Björn Möller
tillsammans med tjocka katten
Tito. Björn är 36 år, Linnea 32 och
Tito 5-6 år. De flyttade till Visby
2010 från Göteborg p.g.a. att
Björn fick jobb som kvalitetsstrateg på ILCD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, vars mål
är att minska fattigdom genom att
I snart 1,5 år har Christer och
främja demokrati och processer
Margareta Strand bott vid Sanda för delaktighet på lokal och regAlvstorp 161 som de köpte av Eli- ional nivå i Sidas prioriterade
sabeth Odén. De flyttade till Got- samarbetsländer. (Kolla på ilcd.se)
land 2008, från Täby och bodde i Linnea arbetar på Universitets–
Roma innan de blev Sandabor. De och högskolerådet som programutvecklare. (Kolla uhr.se)
är pensionärer, 71 och 70 år,
Att de hamnade i Sanda berodde
Christer har tidigare jobbat på
på att de såg och blev förtjusta i
bank och Margareta har sysslat
huset som de bor i, de hade
med ekonomi i Danderyds komegentligen tänkt köpa en sommun. Tre döttrar och sex barnmarstuga men det blev ett hus i
barn har de och alla bor nu på
stället. Kolonilotten byttes mot en
Gotland, i Sanda, Viklau och
trädgård som mest sköts av LinRoma. Barnbarnen är mellan 4
och 9 år och mormor och morfar nea. Linnea är nu också god man
för en pojke från Afghanistan.
får ibland rycka in som barnvakBjörn tränar boxning i Visby boxter. På fritiden blir det jogging,
ningsklubb.
promenader och cykelturer.
Jag har varit dålig på att presentera nya sockenbor i Sanda under
det senaste året, i Västergarn har
jag haft hjälp av MajGun som har
varit flitig. Men ”Bättre sent än
aldrig”, nu har jag letat upp några
som redan bott här ett tag och ett
par som just flyttat hit. /Gunvor/

www.sanda-gotland.net
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Både Björn och Linnea har jobb
som kräver flera sidor att förklara
så mitt förslag är att ni själva kollar på nätet vad man sysslar med.
Både ICLD och Uhr finns på Hamnplan 1 i Visby.
Bara en dryg månad har Josefin
Jakobsson och Dennis Hansen
bott vid Gervalds 129 som de hyr
av Marie och Stefan Johansson.
Huset ägdes tidigare av Mats och
Ann-Sofie Lyth, som nu flyttat till
ett hus i Visby. Josefin och Dennis
har en son, Casper Jakobsson som
är 2,5 år och en alldeles nyhemkommen hundvalp.
Josefin är snart 20 år, född och
uppvuxen i Klintehamn, just nu
pluggar hon till undersköterska.
Dennis, 21 år, kommer från Skåne
och jobbar i nattpatrullen inom
hemtjänsten.
Josefins föräldrar bor i Klintehamn
så det blir naturligt att familjen
umgås mycket med dem.

Ett annat par som också hyr sin
bostad är Olivia Engström och
Fredrik Axelsson vid Vives 463 C.
De hyr sitt hus av Elin och Olof
Nysten, som övergett Sanda och
flyttat till Visby. Olivia och Fredrik
flyttade in 12 december 2014. När
de träffades hyrde Fredrik en
stuga hos Per-Arne Hoas i Sanda,
men de ville ha något större när
de flyttade ihop och hade sån tur
att de fick se Vives 463 på nätet
och slog till direkt, något de inte
ångrar.
Olivia kommer från Hemse, är 28
år, jobbar nu på Schenkers kontor
men har tidigare kört lastbil för
Gotlands bilfrakt i nästan 6 år.
Fredrik , 29 år, kommer från Södertälje och jobbar på MECA bilverkstad i Klintehamn. I februari
väntar de sitt första barn.
Olivia är intresserad av rally och
hockey, hon kör inte själv men
åker gärna runt i världen och tittar
på rallytävlingar. Fredriks stora
intresse är gamla bilar.

www.sanda-gotland.net
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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

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
Adventskaffe i Hildings torp
Varje år anordnar hembygdsföreningen adventskaffe i Hildings torp
vid Petarve vattensåg. Fjärde söndagen i advent hade värdarna Ove
Norragård och Ingela Engelbrektsson tänt brasan i öppna spisen,
värmt glöggen, kokat kaffet och dukat fram saffransbullar, saffranskaka och pepparkakor i det lilla finrummet i torpet. Många gäster fick
de i år på sitt kalas, ibland var det svårt att få en sittplats. En del fick
kanske lämna sin sittplats tidigare än de önskat, här kunde man sitta
länge. Adventskaffet
är verkligen en trevlig
och mysig början på
julen som jag inte vill
vara utan. Jag hoppas
att ni
fortsätter med denna
tradition många år.
Ove
Ingela
Text och foto: Gunvor
www.sanda-gotland.net
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Från redaktören!

Gott nytt år 2016
Nytt år igen, tiden rusar iväg, åtminstone när man nått min ålder.
Nu går Sandpappret in på sitt tjugoförsta år, tänk så mycket det
har hänt i Sanda och Västergarn
på tjugo år.

har några antikviteter liggande
där, ta med dem till bygdegården
den 21 januari så får ni kanske
värdefulla besked av Ulf Broberg
och Dick Magnusson.

Röda Korset i Sanda och VästerDet händer mycket nu också, inte garn är väldigt aktiva nu, både här
behöver vi sitta hemma och rulla hemma, där man tar hand om
tummarna och ha långtråkigt. Vi flyktingar, säljer lotter, har syförening och bakar kroppkakor och
kan få träffa människor från
andra kakor och på Kupan i
andra länder, som säkert har
Hemse där vi just nu är 14 persomycket att berätta, vi kan få
pröva våra kunskaper om Gotland ner som jobbar då och då. Vill du
i Gutar frågar gutar, äta kroppka- vara med så finns det plats för
fler. Vi har roligt ihop, samtidigt
kor och buldra. Kyrkan bjuder
som vi gör något bra för någon
som vanligt in till flera arrangeannan.
mang.
Kom nu ihåg att gå upp på vindar
och ner i källare och kolla om ni
ANNONSERING
Hel sida A5: 300 kr
Halv sida: 150 kr
1/4 sida: 75 kr
Föreningsaktiviteter: Gratis

BOKA SANDA BYGDEGÅRD
Ring Åsa S Andersson 0498-242016
sanda.bgard@gmail.com

Gunvor

MEDLEMSAVGIFTER 2016
Sanda hembygdsförening Familj: 100 kr - Enskild: 50 kr
Postgiro 28 65 38-4
Nu också Swish nr 123 671 35 72
Sanda IF - 100 kr
Bankgiro 5331-0819

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 5
MANUS IN SENAST 29/1
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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