NR 6 JUNI 2016

Årg. 21

av nya scenen i Sanda bygdegårdspark
Lördag 18 juni 19.30 - 00.30
Gammaldans med Gutebälgarna kl. 19.30 - 20.30
och i första pausen.
Mixed Band (delar av Deal) spelar (pop, rock, schlager)
till dans 20.30 - 00.30
Försäljning av kaffe, korv, hamburgare mm.
Lotteri, chokladhjul, pilkastning.
Vid regn blir det dans i bygdegården,
då endast till Gutebälgarna

VÄLKOMNA!
Sanda dansförening och Sanda hembygdsförening

www.sanda-gotland.net
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Välkomna till socknen!
Einar Bodström och Anna-Clara Carlsten tog vid årsskiftet över Botvidegården. De ser båda fram emot att spendera sin lediga tid i Sanda
medan vardagen för tillfället tillbringas i Stockholm. I april fick de
tillökning med lille Eyvind vars efternamn det fortfarande tvistas om.
Anna-Clara har tidigare spenderat många av sina somrar i norra Bohuslän med det återkommande sommarjobbet att köra postbåt i Fjällbacka skärgård. Einar hänvisar till andras båtmeriter, då hans farfar
Harry Stenberg på 70-talet var med och startade Klinte Båtklubb. Einars far Stefan Stenberg är uppvuxen i Klintehamn och utgör deras
främsta koppling till trakten.
Båda två jobbar med film, Anna-Claras senaste jobb var att arbeta på
TV-serien Springfloden och Einar håller på med dokumentär– och reklamfilm. Fritiden spenderas allra helst ute i naturen. På vintrarna
gärna på längdskidor eller skridskor och på somrarna gärna på eller i
vattnet. Einar sitter även gärna framför pianot eller har ett dragspel
hängandes om axlarna medan Anna-Clara då hellre sitter på hästryggen.
På sikt hoppas de kunna bjuda in bygden på stenugnsbakad pizza,
men än krävs det lite träning vilket Roger redan hjälpt till med . Under
påsk gjordes första försöket och med hans stadiga hand och uppmaning om att inte snåla på osten så blev resultatet riktigt lyckat. Familjen ser fram emot att bekanta sig med fler i Sanda, dörren står öppen
så fort familjen är där! /EB/

Rasmus Wallin femma i GT-klotet 2016
”GT-klotet” i bowling har haft sin finalomgång. 180 spelare fanns med
från början. Några av de tävlande bor i Sanda, Arne Åkerman och
Rasmus Wallin. Arne och Rasmus tävlade mot varandra i omgång ett,
där Arne blev utslagen av Rasmus. I nästa omgång
mötte Rasmus Hanna Stendal och där fick han ge sig.
Hanna blev till slut fyra och Rasmus femma i GT-klotets
final. Både Rasmus och Hanna tävlar i IF Gutakampen
som från början hade sju spelare i finalpasset.
Grattis Rasmus till en femteplats!
www.sanda-gotland.net
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vid Sanda bygdegård
Midsommarafton 24 juni kl. 14.00
Vi klär stången tillsammans
Ta gärna med blommor
Dans kring stången
Kaffe och jordgubbstårta
Tur i lövad skrinda för barnen

VÄLKOMNA!
Arr: Sanda hembygdsförening

Lars Gullin-konserter
Sanda kyrka
Söndag 10 juli kl. 17.00 och 20.00
Medverkar gör Jan Allan trumpet, Georg Riedel bas, Daniel Svensson
gitarr, Gunnel Mauritzson sång samt
årets Gullinstipendiat Jonas Kullhammar, saxofonist.
Förboka på hemsidan: www.gullinmuseet.se
Pris: 200 kr + förköpsavgift
Förköp på Coop Visby samt Preem Klintehamn (tfn 24 05 26)
Kassan öppnar en timme innan varje konsert

VÄLKOMNA!
www.sanda-gotland.net
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Kom och sälj dina överblivna saker
Var: I Sanda prästgårdspark
När: Lördagen den 18 juni kl. 10-15
Hur: 100 kr/bil och dessa pengar går till
församlingens diakonikassa
Fika finns till försäljning.
VÄLKOMMEN!

Efterlysning!!!
Gullingruppen efterlyser bilder från järnvägsmiljön i
Sanda. Har du sådana bilder vill vi gärna låna dem och
kopiera dem, du behöver inte skänka bilderna till oss.
Vi har inte så många bilder så det skulle vara roligt att
få veta hur det såg ut då det var stor verksamhet där.
Tack på förhand!
Hembygdsföreningens Gullingrupp genom Gunvor Malmros

Klintehamns Idrottsklubb
har ett stort inflytande på våra barn och ungdomar,
Som medlem hjälper du oss att utveckla den verksamheten och därmed bidra till vår gemensamma framtid.
Tack från oss i föreningen!
Medlem som:
Stödjande 150 kr, Enskild 400 kr, Familj 800 kr
Bg 696-4183 eller swisha till 1232671790
www.klintehamnsik.se
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Strandstädning i Västergarn
Västergarns hembygdsförening har även i år arbetat för att få fram
resurser till en fortsatt strandstädning. Länsstyrelsen har beviljat ett 1årigt LOVA-bidrag till ”Släktäkt i Västergarn”. Det gör det möjligt att
under sommaren med frivilliga krafter och maskininsatser fortsätta
med städningen för att få stranden och hamnen tillgänglig och fin och
inte minst, för att bidraga till minskade mängder av fosfor och kväve i
Östersjön. För att bidraget skall betalas ut krävs egna ideella timmar,
så nu uppmuntrar vi alla att hjälpas åt att räfsa.
Grovrensning har påbörjats med maskiner och den gemensamma
städningen börjar tisdag 14 juni och avslutas tisdag 2 augusti. Följande
tisdagar kl. 18-20 samlas vi vid stranden, där det finns en del räfsor
och grepar, men tag gärna med egna redskap!
Vippskylt kommer att finnas vid väg 140 med info.

SOCKENDAG i Västergarn
Årets sockendag blir lördag 23 juli.
I år har vi den gemensamt med Träbaten som har seglingar i och utanför hamnen.
Vill Du delta på festplatsen med ett bord?
Du kan presentera Ditt företag eller förening, försäljning av olika slag,
sång och musik, uppvisningar mm mm.
För mer info och anmälan ring: Majgun Bäckman 073-140 00 13

”Basklang”
Allmänna sången Visbys försommarkonsert
Sanda bygdegård, söndag 5 juni kl. 16.00
Körsångarna, under ledning av Mats Hallberg, och den gotländske basisten Josef
Karnebäck, bjuder på uruppföranden av Josefs kompositioner, varvade med poesi
och sång med sommarklang.

Biljetter 140 kr i dörren eller förköp via Destination Gotland
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Lars Gullin - sommaren 2016
Fredag 1 juli
Stationshuset i Sanda kl. 19.00
MINOR SWING TRIO
Oskar Andersson, fiol, Edvin Nyström, gitarr och sång,
Håkan Anderson, kontrabas
Kaffeservering, inträde

Tisdag 5 juli
Utanför stationshuset i Sanda kl. 19.00
KONSERT MED SANDA JAZZ STATION
Sophie Malmros, sång, Torsten Kvarnsmyr, trumpet,
Lars Hasselrot, trombon, Charlie Östborn, gitarr,
Håkan Anderson, kontrabas, Stefan Magnusson, trummor
Kaffeservering, fritt inträde

Onsdag 6 juli
Stationshuset i Sanda kl. 19.00
HÅKAN ANDERSON
framför en novell om Lars Gullin
Kaffeservering. Inträde

www.sanda-gotland.net
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Lars Gullin - sommaren 2016
Sanda hembygdsförening hälsar välkommen till massor av musik i
sommar. Här får ni lite mer fakta om de tre första evenemangen:
1 juli - konsert med Minor Swing Trio
Minor Swing Trios sammanlagda ålder är 116 år, varav basisten Håkan Anderson svarar för drygt hälften. Oskar Andersson, 23 år, utbildar sig för närvarande till klassisk violinist i Stockholm. Edvin Nyström, 22 år, arbetar just nu som ljudtekniker i Värmland efter en sejour i Turkiet och Thailand. Nu stöter gruppen samman för första
gången på ett och ett halvt år för lite svängig jazz. En extraordinär
gästartist utlovas också till konserten.
Nu kan ni räkna ut åldern på basisten, fast ni bör veta att han är väl så
ung till sinnet som sina medmusikanter.
5 juli - Sanda Jazz Station
För 22:a året i rad återkommer Sanda Jazz Station (gamla Glittnes) för
att spela framför stationshuset. Ingen gång har vi p g a vädret tvingats inomhus. Sättningen i bandet kan variera men i år kommer:
Sophie Malmros, eminent sångerska, ingift i Sandpappret, kan man
säga
Lasse Hasselrot med sin välklingande trombon, välkänd från bl.a. Gotlands Jazzband
Torsten Kvarnsmyr, fotolärare och ihärdig trumpetare
Charlie Östborn, musiklärare, med sina flinka gitarrfingrar
Håkan Anderson, författare och basist, en utmärkt kombination
Stefan Magnusson, en trumslagare stabilare än vilken metronom som
helst, dessutom försedd med tusen värmländska skrönor.
6 juli - Håkan Anderson läser en novell
Håkan Anderson, med en nypublicerad roman bakom sig, läser en
nyskriven berättelse om Lars Gullin och dessutom ett förord om hur
han en gång fångades upp av jazzmusikens starka armar. En och annan Gullin-ton utlovas också. /HA/
www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
JUNI 2016
Tors 2 18.00

Hembygdsvandring. Saml. Sanda bygdegård.

Fre 3 19.30

Dansbandskväll i Sanda bygdegård. Sid. 13

Lör 4 12-17

Soppkonsert vid Stenhuse. Sid 19

Sön 5 16.00

Allmänna sången i Sanda bygdegård. Sid. 7

Mån 6 09.00

Nationaldagsfirande i församlingshemmet i Mästerby.
Frukost

Mån 6 11-16

Allmogebåtens dag vid Kovik. Sid 5

Tis 7 18.00

Veckomässa i prästgårdskapellet Sanda

Sön 12 13.00

Spelmansmässa i Sanda kyrka. Sid 13

Sön 12 14.00

Spelmansstämma i prästgårdsparken Sanda. Sid 13

Tis 14 18.00

Veckomässa i prästgårdskapellet Sanda.

Tis 14 18-20

Strandstädningen i Västergarn startar. Sid 7

Lör 18 10-15

Bakluckeloppis i Sanda prästgårdspark. Sid 4

Lör 18 19.30

Invigning av scenen i bygdegårdsparken + dans. Sid 1

Tis 21 18.00

Veckomässa i prästgårdskapellet Sanda. Sista gången
innan sommaruppehållet.

Fre 24 14.00

Midsommarfirande vid Sanda bygdegård. Sid 3

Lör 25 10.00

Friluftsgudstjänst vid Valbyte. Kyrkkaffe med smörgås.

Sön 26 10.00

Mässa i Mästerby kyrka

Mån 27 09.00

Qi gong på Västergarns festplats. Sid 6

Mån 27 19.00

Styrelsemöte Sanda hbf i bygdegården

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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JULI 2016
Fre 1 19.00

Minor Swing Trio, konsert i Gullinmuseet. Sid 8

Lör 2 10.00

Veterantraktorrally. Start vid Bolex i Eskelhem. S 15

Sön 3 10.00

Gudstjänst i Sanda kyrka

Tis 5 19.00

Sanda Jazz Station, konsert framför Gullinmuseet. s8

Ons 6 19.00

Håkan Anderson läser en novell i Gullinmuseet. Sid 8

Tor 7 19.30

Musik i sommarkväll i Västergarns kyrka. ”En doft av
Irland”. Traditionell sång och musik från Irland.
Christer O´Leary, sång, uillean pipes och flöjter, Jan
Ekedahl, gitarrer

Lör 9 19.30

Helgmålsbön med musik i Mästerbyänget. Hillevi
Knutas, dragspel

Sön 10 13.00

Högmässa i Västergarns kyrka

Sön 10 17.00 och 20.00

Lars Gullin-konserter i Sanda kyrka. Sid 3

Lör 16 10-16

Gårdsloppis vid Stenhuse

Lör 16 13-16

Vernissage i Västergarns hembygdsgård. Sid 6

Lör 23

Sockendag i Västergarn. Sid 7

Flagga till Sanda
Stiftelsen för Sveriges Nationaldag
har beslutat att tilldela Sanda hembygdsförening en flagga. Flaggan överlämnas 6 juni vid
firande på Roma kungsgård.

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Spelmansstämma
i prästgårdsparken i Sanda
Söndag 12 juni
Musik i parken och kyrkan
Försäljning av kaffe och grillat

Kl. 13 startar stämman med en spelmansmässa
i Sanda kyrka.
Arrangörer : Svenska kyrkan,
Spelmansförbundet, Sanda hembygdsförening och Sensus

DANSBANDSKVÄLL
Fredag 3 juni kl. 19.30
Helst utomhus på dansbanan, annars inomhus i Sanda bygdegård
Sven-Bernardz spelar
Bandet har fått sitt namn av vår biskop och består av kantorer och en präst.

Öppet för alla, kostar inget och i pausen en kort andakt.
Servering av korv och kaffe
VÄLKOMNA!
Klinte pastorat och Sanda hembygdsförening

Rent tak
När ni passerar Sanda bygdegård nästa gång - ta en titt på taket!
Det är så rent efter att ha blivit rengjort av firman Gofy
från Ronehamn.

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Svisses trädgårdsservice
RUT-avdrag
med 50% på vissa
av tjänsterna

Magnus Svensson
Västerhejde Törnerska hagen 512
621 99 Visby
Tel: 0498-216510, 072-5356565
magnus.svisse@gmail.com
www.svissestradgardsservice.com

Sanda för 20 år sedan.
I juni 1996 kom första Sandpappret ut som ett resultat av ett sockenutvecklingsprojekt.
6 juli anordnades Sanda sockendag i bygdegården. Socknens företagare och hantverkare visade upp sig.
Sanda kyrka visades upp med Kauko som guide. Det var russridning
och kaninhoppning, tipspromenad, servering och lotterier.
På kvällen den 6 juli var det dans i parken där Groddes spelade upp
till dans.
Erik Olsson hade öppet hus. Sanda livs annonserade om sommaröppet-tider, mån-fre 09.00-19.00, lördagar 09.00-16.00, söndagar
11.00-16.00.
Sanda sockenutveckling inbjöd till att delta i arbetet till hösten med
att utveckla idéer, göra en utvecklingsplan, bilda ungdomsråd mm.
Nästa Sandpapper kom ut i september 1996 och sedan har det bara
fortsatt...

SANDA - ÅRET RUNT!
www.sanda-gotland.net
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Hej företagare och boende i Västergarn socken!
Västergarn hembygdsförening bryr sig om och värnar om oss sockenbor och alla fantastiska företag i Västergarn/Sanda. Sanda ligger så
invävt i Västergarn och många känner sig tillhöra socknen med all
rätt.
Vi håller i dagsläget på att uppdatera hemsidan för Västergarn. Hemsidan görs bl.a. om till en mer besöksvänlig sida. Syftet med sidan är
som tidigare att visa på vad Västergarn har att erbjuda både till boende, året runt eller som tillfällig besökare. Det vi vill lyfta fram är
bl.a. socknens planerade aktiviteter som; att göra, vandra, boende,
historia, shopping osv… Vi vill också visa vilken kreativ och företagstät socken Västergarn är.
Företagare: Vill du synas på hemsidan? Skicka då gärna ett mail till
caroline.granefjord@gmail.com med kort presentation om företaget,
kontaktuppgifter samt länk till egen hemsida.
Alla i socknen: Har ni några speciella idéer för vad som bör lyftas på
hemsidan, platser att berätta om, historiska händelser mm? Vill någon kanske marknadsföra sin stuga? Skicka då gärna ett mail till
caroline.granefjord@gmail.com.
Glada hälsningar från
Västergarn hembygdsförening

VETERANTRAKTORRALLY
Lördag 2 juli - start kl. 10.00
Samling vid Bolex i Eskelhem
Alla som har en traktor som är äldre än 30 år är välkomna!
Medtag egen matsäck.
Vid eventuella frågor, ring:
Per 073-9795561 eller Kjell 070-4607923.
Arr: VEST-bygdens LRF
www.sanda-gotland.net
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Strandstädning
Qi gong på festplatsen

14 juni kl. 18-20
27 juni kl. 09.00

www.sanda-gotland.net
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UNEA
Hemtjänster AB
Tjänste– och serviceföretag som gör din vardag bekvämare
Vi utför biståndsbedömd kommunal hemtjänst, priset är det samma
som i regionens regi och betalas till kommunen.
Vi har små arbetsgrupper som ger god kontinuitet och personal som
vet hur du vill ha det i ditt hem.
Du vet väl att du kan välja oss, eller byta till UNEA Hemtjänster
i följande socknar:
Klintehamn Sanda Mästerby Fröjel Hejde
Västergarn Tofta Eskelhem
Vi ger dig:
Kontinuitet i personalgruppen Flexibilitet
Kontaktpersonal Personal som vet hur du vill ha det
Trygghet Respekt och tillit
Hjälp med kontakter - Vårdcentral, sjukgymnast/arbetsterapeut,
fotvård, frisör, färdtjänst mm.
För dig som bara behöver lite städhjälp i hemmet så kan du boka in
ett fönsterputs eller storstäd samt städ i återkommande intervall.
Vi erbjuder skatteavdrag på ditt rut-städ.

VÄLKOMMEN ATT RINGA 0498-24 03 58
så hjälper vi dig!
www.sanda-gotland.net
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Rauk Maskin
Minigrävare
Pris från 750kr/dygn
inkl. moms
Se hemsida för
mer info.

Vi hyr ut inom
Entreprenad • Bygg • Trädgård • Verkstad
www.raukmaskin.se
Bokning 0707-509914 Support 0707-506550
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29/5
Foto: Gunnel Wallin
www.sanda-gotland.net
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www.sanda-gotland.net
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Från redaktören!

Om foton, födelsedagsfest och massor av evenemang...
Gullingruppen håller just nu på att återställa väntsalen och expeditionen i gamla stationshuset som vi tror att det kan ha sett ut då tågen ännu gick. Väggpaneler, fönster och dörrar skall bli ådringsmålade, väggfasta bänkar skall snickras mm. Vi har varit hos Ingvar och
Ylva vid Tjuls och tittat hur det ser ut där för vi har inga bilder från
stationen i Sanda. Hur såg det ut inomhus och utomhus? Har ni bilder
liggande? Vill ni i så fall låna ut dem till oss? Det skulle vi uppskatta. Ni
får naturligtvis tillbaka bilderna.
Jag har ju fyllt jämna år, och därmed blev jag inbjuden av Svenska kyrkan på födelsedagskalas i Västergarns hembygdsgård den 27 maj. God
lunch och kaffe med tårta blev vi bjudna på. Det var första gången jag
var bjuden, men jag hoppas få vara med på en liknande fest om 5 år
igen. Tack för det trevliga initiativet! För några år sedan lärde jag mig
av en klok människa att inte klaga över att ha blivit gammal, utan vara
glad för att jag får förmånen att bli gammal. Vad är alternativet??
Hur skall vi hinna med allt som händer i sommar, all musik och allt annat, loppisar och danser mm? Positivt för klimatet är kanske att vi inte
behöver åka någon annanstans, vi kan cykla eller gå i stället för att ta
bilen. Klimatsmart!!!
Glad sommar önskar Gunvor
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

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 vecka 27
MANUS IN SENAST 26/6
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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