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Vi dansar vidare i Sanda bygdegårdspark
Lördag 13 augusti kl. 20-24
Dans till Roger band
Försäljning av kaffe och korv.
Lotteri, chokladhjul
Arr: Sanda dansförening

Fredag 19 augusti kl. 19-23
Dans till Playboys orkester
Försäljning av kaffe och korv.
Arr: Sanda hembygdsförenings Gullingrupp

VÄLKOMNA!
Regnar det så dansar vi inomhus i bygdegården.

www.sanda-gotland.net
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Sandavarpen
SM i Sandas egen stenvarpetävling började med en varm morgon och
hetare skulle det bli, inte ett moln på himlen. Dagen avslutades med
en het och tät finalkastning.
11 lag kom till start 08.30, de lottades in i två grupper där lagen själva
fick dra lotten. Kastplatsen vid stationshuset är relativt öppen så solen låg på hela dagen och mellan kastningarna smet man in i skuggan
så fort som möjligt och fick i sig lite vätska och kanske en korv eller
macka också. Det var tur att man smort in sig med solskydd på morgonen.
Kastningen rullade på i bra fart och man vågade inte göra annat än
att lyda Nisse Johansson, som i övrigt skötte sekretariatet, när hans
”låga” stämma ljöd över nejden att det var dags att sätta fart.
Kl. 13.30 var grupperna färdiga och tvåorna i varje grupp fick göra
upp om tredje platsen. Bronsmatchen slutade 12-8 till lag
”Stenhuse” (Tomas, Ulrica och Kenneth) mot lag ”Fel sida” (Roger,
Danny och Daniel).

Stående fr vänster: 4:e plats: Danny, Daniel, Roger. 2:a plats: Erik,
Hanna, Tomas. 3:e plats: Tomas, Kenneth, Ulrika.
Hukande från vänster: Vinnarna Johanna, Ingvar och Anna
www.sanda-gotland.net
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Finalmatchen blev tätare där vinnarna lag ”Ingvar” (Ingvar, Anna och
Johanna) vann med 12-11 över lag ”Holmqvist” (Hanna, Erik och Tomas), en imponerande kastning från båda lagen. Så lag ”Ingvar” försvarar titeln från förra året, bra gjort.
Vi vill passa på att tacka alla deltagare som är med och gör dagen till
vad den är, utan er hade det inte blivit av. Vill också tacka kioskpersonalen Benjamin, Jonathan och Cathrine, Nisse Johansson, som skötte
sekretariatet och alla utrop, Ola för lokalen. 
Vi vill och måste få tacka våra generösa sponsorer som skänker priser
till prisbordet, utan er så hade vi inte de priserna att dela ut till kastarna. Stort TACK till Tomas Pettersson på Stenhuse gård, Jesper och
Maria Hammarlund, Pia Westergren och Åströms.
Tack alla tävlande och åskådare för en mycket trevlig dag.
Botvidegänget

SM i varpa i Eksta
Sanda IF har deltagit i varpa-SM i Eksta som anordnades av Mulde VK.
Och man får nog säga att det gick bra!! Vårt damlag tog storslam med
seger i cm samt i lag. Våra ungdomar skötte sig väldigt bra och prövade alla placeringar på pallen. Många klubbar undrar hur vi lyckas
locka så många ungdomar till varpaplanen. Mycket positiv reklam i
radio fick vi i alla fall!
Med vänlig hälsning - Sanda IF

SM i kubb
Det är dags att börja slipa till formen till årets Sandamästerskap i
kubb! Årets upplaga spelas den

13 augusti med start kl. 13.00 på Sanda IP
Precis som förra året måste man vara minst tre stycken och
komma på ett coolt namn. Anmälan på plats.
Arr: Sanda IF
www.sanda-gotland.net
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Sanda IF:s duktiga damer - Anna Pettersson, Hanna Gustavsson och
Ulrika Pettersson.

De duktiga ungdomarna i Sanda IF
Från vänster: Lukas Gillerfors, Leo Karlsson, Albin Holmqvist, Anton Westergren, Hannes Sjölander, Ella Stenman, Wilma Gillerfors, Emmy Westergren.
www.sanda-gotland.net

4

Röda Korsets årliga bussutflykt
Söndagen den 28 augusti kl. 9.00
samlas vi vid Sanda kyrka
för färd med buss österut.
Vi kommer att besöka bland annat Gammelgarn socken som är Inger
Österlunds hemsocken och där hon kommer att guida oss.
Behöver du skjuts till kyrkan meddelar du det samtidigt
som du anmäler dig till:
Eivor, 242078 eller Anders, 242018
senast den 21 augusti.
Mat ordnar vi till självkostnadspris - brukar handla om ca 120 kr och
kaffe med bröd bjuder styrelsen på.
Kostnad för bussen beror på antalet deltagare.
VARMT VÄLKOMNA!
Det vanliga lotteriet på Västergarnsdagen gav som vanligt - (det är så
skönt, när allt är vanligt) nära 5 000 kr. Allt var skänkt - tavlor, prenumerationer, blommor, bullpåsar, lingonsylt, kuddar, kassar, grytlappar, ljusstakar m.m. och lotterna gick åt som smör i den soliga sommardagen. Ett varmt TACK till alla givare och alla lottköpare.
Ett särskilt varmt TACK vill styrelsen i Sanda Västergarn Röda Kors
framföra till Ulf Göthman och Anna-Stina Purk för tavlorna de skänkt
till vårt lotteri.
Kuporna i Hemse och Klinte behöver förstärkning.
Det behövs fler medarbetare på Kuporna, många av medarbetarna
har uppnått hög ålder. Vi är många från Sanda, ännu ganska unga och
pigga men fler får plats. Kontakta Anna-Stina Olsson, 242018 eller
Lippi i Hemse, 288327.
www.sanda-gotland.net
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Jazz möter folkmusik
Spännande möte över genregränserna med

Josef Karnebäck, kontrabas och
Erik Ronström, gitarr
Fredag 12 augusti kl. 19.00
Stationshuset/Gullinmuseet Sanda
Kaffeservering
Inträde
VÄLKOMNA!
Sanda hembygdsförenings Gullingrupp

Syföreningsstart
I år anordnar vi en gemensam start
för våra syföreningar i Sanda EFS och Röda Korset.
Vi samlas i stationshuset/Gullinmuseet
Torsdag 11 augusti kl. 13.30
Thomas Gottfridsson vill göra ett reportage om Sandas syföreningar
och han kommer att tillsammans med en fotograf besöka oss under
eftermiddagen.
VÄLKOMNA!
önskar Ellen och Gunvor som hoppas att alla som har möjlighet kommer med så att gotlänningarna sedan får något bra att läsa om i tidningen Forum Gotland.

www.sanda-gotland.net
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på Västergarns festplats
Lördagen den 13 augusti kl. 18.00
I ladan på festplatsen i Västergarn dukar vi upp till
sensommarens efterlängtade Lammfest.
I priset 220:- ingår, förutom helgrillat lamm, potatis, coleslaw,
tzatziki, tomatsallad, hembakat bröd, kaffe och kaka.
Tag med egna bestick och egen dryck.
Underhållning med musikquiz
Anmälan görs senast 10 augusti till:
Maj Nilsson, 0708-371006, 245101, mail: majgoran@telia.com
VÄLKOMNA!
Västergarns hembygdsförening
OBS! Begränsat antal platser

Medlemmarna i Föreningen Gotlands
Fiskerimuseum kallas till

EXTRA FÖRENINGSMÖTE
för slutligt beslut om antagande av nya
stadgar söndagen den 21 augusti kl.
14.00 vid museet i Kovik.
Förslaget är tidigare antaget vid
årsmötet den 17 juli 2016.
www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
AUGUSTI 2016
Lör 6 19.30

Helgmålsbön med musik vid vattensågen i Sanda.
Karin Nilsson, sång & Robert Nyström, dragspel.

Sön 7 16.00

Film ”Ice Age 5” på Rondo

Tors 11 13.30

Syförening i stationshuset/Gullinmuseet. Sid 6

Tors 11 19.30

Musik i sommarkväll. ”Mästerverk från renässans,
medeltid och tidig barock”. Ad Fontes vokalensemble. Sanda kyrka.

Fre 12 19.00

Jazz möter folkmusik i Sanda stationshus. Sid 6

Lör 13 13.00

SM i kubb på Sanda IP. Sid 3

Lör 13 18.00

Lammfest i ladan på festplatsen i Västergarn. Sid 7

Lör 13 20.00

Dans i bygdegårdsparken Sanda till Roger band. S 1

Sön 14 14.00

Friluftsgudstjänst i prästgårdsparken Sanda.
Ta gärna med kaffekorg.

Sön 14 18.00

Trivselkväll vid Kovik. Sid 9

Fre 19 19.00

Playboys orkester i bygdegårdsparken i Sanda. Sid 1

Lör 20 19.30

Helgmålsbön vid Kovik. Stefan Magnusson, sång &
Robert Nyström, dragspel.

Sön 21 14.00

Extra föreningsmöte vid Kovik. Sid 7

Sön 21 19.00

Stugmöte i Klockargården, Västergarn

Sön 28 9.00

Röda Korsets bussutflykt, Samling vid kyrkan. Sid 5

Sön 28 13.00

Mässa i Sanda kyrka

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Sön 28 18.00

Sanda hembygdsförenings styrelsemöte

Tis 30 08.30-13.50

Bokbussen finns vid Sanda skola
SEPTEMBER 2016

Sön 4 10.00

Gudstjänst i Mästerby kyrka

Tis 6 18.00

Veckomässa i Sanda prästgårdskapell

Sön 11 13.00

Mässa i Västergarns kyrka. Kaffe

Tis 13 18.00

Veckomässa i Sanda prästgårdskapell

Trivselafton vid Kovik
Söndagen den 14 augusti kl. 18.00
Ta med det du vill äta och dricka, ingen grillning i år
p.g.a. eldningsförbud.
Ett tillfälle att umgås på ett enkelt sätt, prata och ha
trevligt på en fridfull plats.
VÄLKOMNA!
Sanda hembygdsförening

Fredagsmys med tacos blir det den 7 oktober.

STORT TACK
till alla medhjälpare vid basaren i parken. Speciellt tack till alla ungdomar som hjälpte till!
Styrelsen i Sanda hembygdsförening
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Västergarns sockendag och
konstutställning
För nittonde året i rad (tror jag)
har vi haft konstutställning och
sockendag, ja om det är som jag
tror så kan vi fira tjugoårsjubileum nästa år. Men i år var det
första gången som vi hade samarbete med Träibaten och deras
årliga allmogesegling/tävling på
samma dag.

hembygdsförening.
Vi tackar alla som bidragit till
detta genom att skänka och
sponsra till vinster!

Gutniska lekar uppvisades av Per
Widing med vänner och Carina
Widing förklarade alla regler, sen
skulle en del prova på och insåg
att störta stång var inte så lätt. Att
få upp stången mot axeln och sedan hålla balans hm… Ja, gutniska
Vilken dag det blev, fint väder och lekar är en lek, men jag beundrar
fullt av aktivitet på hamnen med dessa utövare och tävlande, för
båtar och segel. Festplatsen fylld grenarna är tunga och luriga som
t.ex. rövkrok.
av aktiviteter för alla åldrar. För
barnen ansiktsmålning, plankmål- Konstutställning med 21 utstälning, fiskdamm, göra en festlare i år hade öppet sin sista dag
pinne, klappa kaniner och rida
för sommaren. Vernissagedagen
ponny. Glada säljare sökte skug- den 16 juli hade vi över hundra
gan under träden, våra goa
besökare, otroligt roligt för oss
”korvgubbar” likaså, de glada da- som ställer ut, med tanke på det
merna i kaféladan kämpade på
fina vädret och övriga arrangemed bryggare och bullar och på
mang på ön. Men dragning av
scenen satt Kalle Jacobsson med lotteriets skänkta vinster hade vi
kamrat och spelade kända som- nere på festplatsen under sockenmarlåtar som folket gick och nyn- dagen. Tack alla utställare för era
nade till.
vinstalster. Vid dragningen hörFöretag som ville visa upp vad de des jubel, jätteroligt att höra
dessa glädjeyttringar.
kan erbjuda var där, kunde då
också förklara och boka upp sig
för jobb framöver, som att få
hjälp med trädfällning, hyra maskiner osv.

Ett jättetack till ALLA som jobbat
och på något sätt bidragit till
denna lyckade sockendag och
konstutställning 2016!

Lotterier fanns hos VästergarnVästergarns hembygdsförening
Sanda Röda Kors och Västergarns gm Majgun Bäckman
www.sanda-gotland.net
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Mycket varpa i Sanda
Var och varannan dag läser man i tidningar och på nätet om de
duktiga varpakastarna från Sanda, både herrar, ungdomar, damer
och herrarna visar framfötterna i denna sport just nu. Bl.a. detta:

Priser till Leo Karlsson
Leo Karlsson har fått två priser vid tävlingen Lassemans tolva. I
klassen för pojkar och flickor födda 2005 och yngre, fick han vandringspriset Rolf Nordins minne för bästa kula, 371 cm och ett pris
för bästa 36:a, Smid Gustens minne, där han kastade 1250 cm.
Det här var andra året som Leo kastade Lassemans tolva och han
var naturligtvis nöjd med sitt kastande.
Lassemans tolva stiftades 2010 och tävlingen hette tidigare GAhornet.
Källa: Gotlands Tidningar 14 juli 2016

Varpa– och pärkvinnare i Stångaspelen
Sanda IF tog hem klassen för småknattar i årets Stångaspel och ärades med Erland Nilssons vandringspris. I laget ingick Engla Södermark, Anton Westergren och hannes Sjölander. De vann alltså lagvarpan för barn upp till elva år.
De kastade fem matcher och vann alla. Engla har kastat varpa ett år
medan Hannes redan har kastat i fem år.
I samma klass kom Leo Karlsson, Otto Stenström och Sigge Medbom
på fjärde plats och Emy Westergran, Lukas Gillerfors och Wilma Gillerfors från Sanda IF på femte plats.
I Mästarklass damer kom Sanda IF på andra plats med Johanna Modig, Ulrica Pettersson och Anna Pettersson i laget.
Västergarn segrade i Bakpärk klass III C med Per Widing och i
Bakpärk Töisar klass IIB med Kristin Jonsson.
Det här är bara några exempel på bra placeringar med deltagare från
Sanda IF och Västergarn. De finns med överallt i resultatlistorna.
/GM/
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

Ropa hej eller ej?
Ibland så kan man grunna på
vad som är meningen med livet
Att detta spörsmål helt förstå
är knappast allom givet
Om livet är en parentes
så kan man inte ropa hej än
och ha som trolig hypotes
att livet självt är själva grejen
Man kommer då att ångra sig
om livet efter detta
ej bjuder på nån mer galej
blott infernalisk hetta
Inge Glad
www.sanda-gotland.net
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Från redaktören!

Jag är förvånad…
...över att så få sockenbor besöker våra konserter i kyrkan och Gullinmuseet. Vi har så många fantastiska musiker som vill komma hit och
spela och många kommer för att lyssna från hela ön och hela Sverige,
men sockenborna är lätträknade. Hittills i år har vi haft 41 medverkande på våra 9 konserter. Publik: 731 personer
Jag är ingen jazznörd, som ung tyckte jag inte alls om jazz, trodde jag,
men efter att ha jobbat med gullinveckorna i sex somrar så gillar jag
jazzen mer och mer. Dessutom är jag stolt över att tillsammans med
mina kompisar i Gullingruppen kunna visa upp det som vår socken
kan bjuda på, för bofasta och turister. Vi får mycken uppskattning av
den fina publik som kommer till oss.
Jag är förvånad…
...över att varpa för damer tydligen är mindre viktig för våra tidningsreportrar. Jag hörde i radio först att Sanda IF:s damlag hade vunnit
lagkulan i varpa under SM i Eksta. Dagen efter var det ett stort reportage i GA med jättestor bild och mycket text, om finalen i herrarnas
lagkula, det fanns en liten snutt om damernas final, men den fick
man leta efter. Ingenting om ungdomarna!! GT var något bättre, där
fanns i alla fall namnen på damerna med. Varför är det så? Undrar...
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 slutet av vecka 35
MANUS IN SENAST 26/8
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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