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NR  10  OKTOBER  2016    Årg. 21 

Fredagsmys med tacos 

Sanda bygdegård - 7 oktober kl. 18-21 

Kostnad: Vuxen - 100 kr, barn t.o.m. 12 år - 50 kr 

Läsk, saft och lättöl ingår 

Kaffe och kaka 

Underhållning av Metro - bandet där sandasorken Lukas Johansson 

är en av medlemmarna. 

Anmäl senast 4/10 till mareta_liepa@hotmail.com eller 

 Gunnel Wallin, 0498-242025 

VÄLKOMNA! 

Sanda hembygdsförening 
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Välkomna till socknen! 

Om ni undrar varför det numera lyser i flygeln vid Bot-

vide, så  är det för att vi har en asylfamilj boende där. Familjen Sadat 

från Afghanistan, mamma, pappa och tre flickor - 13, 14 och 15 år 

gamla samt storebror, 18 år. Pappa Kusim, mamma Seema, Samim 

(storebror) och flickorna Kurshid, Salma och Spotsmay. (Kanske sta-

vade jag fel på något namn). 

De bodde först på Björkhaga och flickorna började på Klinteskolan. I 

juni fick de flytta till Björklunda och då det stängdes i augusti fick de 

via Storsudrets Ebo - som Mien berättade om i förra Sandpappret - 

flytta till Botvide. Och flickorna går kvar i Klinteskolan och Samim går 

på Folkan. Det har ordnat sig så bra det bara kan för dem. De trivs 

och är så glada över att bo i Sanda.   /Inger E/ 

                                                          

  Länsteaterns bygdegårdturné 

Bättre begagnat 

En show, en kabaré, en föreställning fram-

förd av de tre vilsne männen Lennart Bäck, 

Thomas Sundström och Ulf Grönhagen.  

Sanda bygdegård 

Onsdag  16/11, kl.19.00 

Pris: 175 kr 

Biljetter bokas online eller via telefon på 

0498-291055 eller via Ticketmaster 0771-

707070 samtwww.ticketmaster.se  

http://www.ticketmaster.se/
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Röda Korset i Sanda Västergarn bjuder in alla  

till ett gammeldags  

Kaffekalas  och syföreningsauktion 

i Sanda bygdegård, lördagen den 8 oktober 

Från kl. 14.00 står kaffebordet dukat och kl. 15.00  

startar auktionen. 

Du kan naturligtvis dricka din påtår under auktionen. 

Kostnad för kaffe med bröd är 60 kr och behållningen går till Världens 

Barn. Vi säljer också ett par lotterier med skänkta vinster. Vill Du 

skänka något till auktionen så tar Du med det då du kommer eller 

ringer Eivor 242078 eller Anders 242018, så hämtar de. 

Varmt välkomna till en fin oktobereftermiddag! 

 

Onsdagen 19 oktober  

anordnas årets upplaga av Röda Korsets frågetävling  

Kretskampen 

Start kl. 19.00 med avslut kl. 20.00 

Vi har som vanligt förmånen att få vara 

 hos Gunvor och Rune Malmros, Bjästavs 

Kom gärna en kvart innan start och tillsammans gnuggar vi geniknö-

larna och fikar efteråt. Alla hjälpmedel, dator, telefon mm är tillåtna. 

Varmt välkommen! 
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Från min källarkartong… 

Lördagen den 7 juni 1986 skrev båda tidningarna om  Alice Larssons 
sista skolavslutning, som inföll den 6 juni. Regnet öste ner den här 
dagen, barnen huttrade i sina tunna kläder, flaggorna smattrade i vin-
den och en doft av syren och liljekonvalj slog ut ur klassrummen. Så 
beskriver Anna Hultgren den här dagen i GT som alltså blev den sista 
examen för Alice.  Då hade hon varit lärare i 40 år, varav 38 år i Sanda 
skola. Klassen firade henne med att hålla en gammaldags avslutning. 
Alice, som var född och uppvuxen i Sanda, hade till och med haft 
samma klassrum under de flesta av de 38 åren. En av eleverna i den 
sista klassen var Teresia Bjarneby, vars mamma Ingegerd Nilsson 
också hade haft Alice som fröken. Ingegerd berättar att både hon och 
dottern satt på exakt samma plats i samma klassrum.  
Sanda skola hade 1986 110 elever, enligt GT. 
Rektor 1986 för Klintehamns rektorsområde var Harry Söderstrand 
och han avtackade Alice i Sanda kyrka där avslutningen hölls.  Alice 
berättar att Sanda kyrka betytt mycket för henne, här var hon döpt, 
konfirmerad och vigd. Ute på skolgården spelade 12-årige Magnus 
Fellman ”Du gamla du fria” som avslutning på dagen.  

2013 firade Alice sin 90-årsdag i Sanda bygdegård, då hon bjöd in alla 
sina gamla elever till kalaset. 2015, på hösten avled hon och nu är 
hennes hus sålt och en ny familj har flyttat in. /GM/ 

Kom och träffa er präst! 
Jag har fått höra att några av er San-
dabor har önskemål om att veta vem 
jag är. Jag kommer att finnas på 
Sanda kyrkogård mellan kl.14-17 den 

5 november. 
Om du har 
vägarna förbi, 
kom och säg 
hej. 

Jael Ahlin 
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Veterantraktorplöjning 

vid Rikard Österlund, Boterarve Sanda 

Lördag 8 oktober kl. 10.00 

 

 Arr: Gotlands veterantraktorklubb 

VEST-bygdens LRF 
anordnar 

KUBB med tillbehör 
Vid Sanda IP 

Söndagen den 9 oktober kl. 13.00 

Inställt vid dåligt väder 

BONDELUNCH 
i Sanda bygdegård 

Onsdagen den 16 november kl. 11.30 - 12.30 

Alla välkomna! 

 
  Otroligt men sant! Bara två månader kvar! 

  26 november är det adventsmarknad 

  i Sanda bygdegård. 

  Vill Du delta med försäljning? 

  Maila till mareta_liepa@hotmail.com 

  eller ring till Marie, 073-553 98 56 
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Höstens filmer i Klinte Filmstudio 

7 filmer - 250 kr 

      Onsdagar kl. 19.00  på Rondo Klintehamn 

 14/9 Eye in the sky 

 28/9 Bland män och får. Isländskt drama. Oscarsnominerad 2016 

 12/10  Brooklyn.  Drama. Romantik. Oscarsnominerad. IRL/Kanada/ 

               Storbritannien. 2015 

 26/10  Idol. Mysig film om en sann historia. Palestina 2016. 

 9/11 Under sanden. Dansk dramafilm 2015 

 23/11  Där vindarna möts. Estland 2014.  

 7/12 Bortom Lampedusa. Dokumentär. Italien. Vinnare av Guld- 

                 björnen i Berlin. 2016.  

VÄLKOMMEN!  

Äntligen äppelår! 

Nu är det hög tid att ta vara på trädgårdens överflöd! 

Ett sätt är att göra must av dina äpplen (och päron). 

Jag bistår gärna med detta och har i år utrustningen uppställd i 
Eskelhem vid Tjuls. 

En pressning tar ca 2 riktigt fulla papperskassar med äpplen och ger 
omkring 15 liter must.  

Kostnaden är 80 kr/pressning och en pressning tar ca 10 minuter. 

   Vill ni musta större mängder så hyr gärna utrustningen  
            för en dag för 350 kr och musta själva. 

                  Dunkar för infrysning och flaskor 
                   till pastörisering finns att köpa 

Hör av er om ni vill boka en tid för mustning eller  
  hyra utrustningen för en dag! 
       Eva Lerman, 0708/242137 eller hem 242022 
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Vad händer i Sanda och Västergarn lite i Klintehamn 

 

Lör 1  15.00 Sanda IF:s säsongsavslutning i Sanda bygdegård  

Sön 2 19.00 Temagudstjänst ”Änglar” i Västergarns kyrka 

Sön 2 13-16 Barnklädesmarknad i Sanda bygdegård.  

Tis 4 08.30  Bokbussen kommer till Sanda skola. 

Tis 4 18.00  Veckomässa i Sanda prästgårdskapell 

Fre 7 18-21  Fredagsmys med tacos i Sanda bygdegård. Sid 1 

Lör 8 10.00  Veterantraktorplöjning vid Rikard Österlund,  

   Boterarve Sanda. Sid 6 

Lör 8  14.00 Kaffekalas och syföreningsauktion i Sanda bygde- 

   gård. Sid 3 

Sön 9  13.00 Kubb på Sanda IP. Sid 6 

Sön 9  13.00 Gudstjänst i Mästerby kyrka. Därefter skördefest i för

   samlingshemmet. 

Tis 11 18.00 Veckomässa i Sanda prästgårdskapell 

Fre 14  18.00 Oktoberfest, ölprovning i Västergarns hembygdsgård 

   Sid 10 

Sön 16 09.00 Morgonbön, kaffe. Gudvux med bibelstudium i  

   Sanda prästgårdskapell. 

Sön 16 13.00 Mässa i Mästerby kyrka. 

Tis 18 18.00 Veckomässa i Sanda prästgårdskapell 

OKTOBER   2016 
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NOVEMBER   2016 

Ons 19 18.45 Kretskampen vid Malmros, Bjästavs Sanda. Sid. 3 

Fre 21 19.00 Nostalgifilm på Rondo - Borta med vinden. Sid. 10 

Sön 23 10.00 Familjegudstjänst i Västergarns kyrka.    

Tis 25 18.00 Veckomässa i Sanda prästgårdskapell 

Ons 26 13.30 Onsdagsträff i Mästerby församlingshem. 

Ons 26 18.10-18.40 Bokbussen stannar på grusplanen i Västergarn 

Sön 30 12-17 Sanda Café har öppet.  Sid 4 

Mån 31  19.00 Styrelsemöte i Sanda bygdegård 

 

Tis 1  18.00  Veckomässa i Sanda prästgårdskapell 

Lör 5  13.00 Högmässa i Mästerby kyrka.  

Lör 5  14-17 Träffa prästen Jael på Sanda kyrkogård. Sid 4 

Lör 5  20.00 Dans i Sanda bygdegård.  Sid 10 

Sön 6 09.00 Morgonbön, kaffe. Gudvux med bibelstudium i  

   Sanda prästgårdskapell. 

Sön 6 19.30 Minnesgudstjänst för Sanda, Västergarn, Mästerby, 

   Hejde och Väte. Sanda och Klinte kyrkokörer. Mäs- 

   terby kyrka 

Ons 16 11.30-12.30 Bondelunch i Sanda bygdegård. Sid 6 

Ons 16  19.00 Bättre begagnat. Teater i Sanda bygdegård. Sid 2 

Lör 19 19.30 Nostalgishow på Rondo.  Sid 11 

Lör 26   Adventsmarknad i Sanda bygdegård. Sid 6 
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   Dans till Oktavs orkester 

    Sanda bygdegård   

       lördagen 5 november kl. 20-24 

          Anmäl sen. 3 nov. till Anki 0707442017 eller 

           e-post sandadansforening@hotmail.com  

                           Har du glömt anmäla dig, kom ändå! 

                       VÄLKOMNA!   Sanda dansförening 

Nostalgifilm på Rondo 

En helkväll på Rondo med klassikern Borta med vinden. 

Fredag den 21/10 kl. 19.00 

Förtäring finns att köpa i pausen. 

Biljettpris: 70 :- för medlemmar i Klinte 
Bygdegårdsförening (mot uppvisande 

av medlemskort). 
100:- för icke medlemmar 

Medlemskap går att lösa på plats. 

Filmens längd: 3 tim 40 min + paus 

                                                         VÄLKOMNA! 

 

 

  

Oktoberfest  -  ÖLPROVNING 

Fredagen den 14 oktober kl18 

i Västergarns hembygdsgård. 

Ett tillfälle att träffas och umgås över ett par öl med tilltugg. Jesper 

Sahlsten kommer och berättar om öl och de sorter vi provar. 

Kostnad:100:-  Öl till självkostnadspris. 

Anmälan senast 5 oktober till: 

Håkan Nordenberger, hakan.norderberger.com eller 0768-816000 
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Nostalgishow på Rondo Klintehamn 

Lördagen 19/11 kl. 19.30 

Biljettpris: 350 kr 

Biljettbokning: 0707973834 

Den 19 november har vi den stora 
äran att få besök av The Mule Skinner 

Band (grundarna av The Streaplers) 

Den 20 september 2014 var det pre-
miär för The Mule Skinner Band. Na-

turligtvis i Kungälv där allting startade 
1959 som rock– och popbandet The 

Streaplers. 

En bejublad nostalgishow där klassiker som Diggety Doggetty, Mule Skinner 
Blues, Rockin`Robin, Three Steps To Heaven, Bara Femton År och Va´har du 
under blusen Rut hördes under de två timmar som Gert Lengstrand, Bjarne 
Lundqvist och tvillingparet Göran och Håkan Liljeblad tillsammans med ka-

pellmästare Jörgen Flach visade en spelglädje av sällan skådat slag. 

Under 2016 har det varit mängder av konserter för de gamla rävarna som 
stått på scenen i drygt 56 år. Och enligt dom själva kommer man att fortsätta 

spela och glädja publiken trots att pensionsåldern sedan länge är nådd. 

     

   Filmer på Rondo hösten 2016 

 2/10 kl. 19.00 Jag älskar dej - En skilsmässokomedi 

 9/10 kl. 15.00 Storkarna 

 21/10 kl. 19.00 Obs! Fredag!  Borta med vinden  Se sid. 10 

 30/10 kl. 15.00 Trolls 

 13/11 kl. 19.00 Flykten till framtiden 

 4/12 kl. 15.00 Pettson och Findus - Juligheter 

Välkomna! 
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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! 
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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 

Gotlands Tidningar 15 juni 1985 

S-politiker som vill ha skilda val-
dagar. 
1985 var Per-Åke Sandsjö 29 år och 
affärsbiträde på Konsum i Klinte-
hamn. Han bodde i Sanda med fru 
och tre barn, de senaste sex åren 
hade han suttit i tekniska nämnden 
och de senaste tre även i dess arbets-
utskott. Sedan valet 1982 hade han 
varit suppleant i kommunfullmäktige 
och han stod på sjunde plats på den 
socialdemokratiska listan i södra val-
kretsen. Han berättade att han blev 
intresserad av politiken genom fack-
et, det fanns en särskild SSU-klubb 
för de unga Handelsmedlemmarna.  
Han får frågan om han kan förstå den 
kritik som ofta riktas mot kommunen 
från landsbygdens folk för att den 

skulle vara Visby-styrd. Han svarar:  

—Rent geografiskt fattas besluten i 
Visby och folk har en känsla av att 
detta också innebär att vad som be-
slutas styrs från stan. Men jag tycker 
inte att landsbygden missgynnas. Det 
blir en viktig uppgift för en socialde-
mokratisk majoritet att genomföra 
kommundelsnämnder. På så sätt 
kommer folket att känna sig närmare 
politiken. Beslutsfattandet skall de-
centraliseras i kommunen. 

Han hade dessutom en egen uppfatt-
ning som inte gick i linje med den 
officiella socialdemokratiska: - Skilda 
valdagar för riksdags– och kommu-
nalval. Idag drunknar de kommunpo-
litiska frågorna i den rikspolitiska de-
batten, säger Per-Åke. 

Gunnar Öberg intervjuade och skrev. 
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 44 
MANUS IN SENAST 28/10 

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros 
Tfn: 0498-242113  E-post: gunvor.malmros@telia.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 

Från redaktören! 

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 

Om vår vackra ö… 

-Vet ni om vilken vacker ö ni bor på? Så sa min kusin från Kumla som 
var på besök här några dagar i somras. Visst vet vi det, men det ska-
dar nog inte att vi erinrar oss det emellanåt. 
 

 En vacker plats i vår socken är Vivesholm strax norr om Klintehamn. 
Länsstyrelsen har fattat beslut om att göra Vivesholm till naturreser-
vat. Så här skriver de på sin hemsida bl.a. 
 

”Området utgörs av närmare 100 hektar vacker kustnatur bestående 
av en udde med öppna gräsmarker och strandängar. Under medelti-
den bestod området av tre fristående holmar, Vivesholm, Sagholmen 
och Räveln. Över tid har landhöjningen gjort att det bildats en sam-
manhängande halvö. Delar av Sagholmen skjuter ut och formar en vik 
som blivit en uppskattad plats för kitesurfare, särskilt när det råder 
sydvästliga vindar.  

Området har under mycket lång tid använts som betesmarker. Idag 
betar får och kor, något som gynnar den biologiska mångfalden. På 
Vivesholm finns ett rikt fågelliv, sällsynta kärlväxter och flera ovanliga 
svampar, bland annat rödlistade sorter som liten jordstjärna och olika 
typer av vaxskivling.” 

Gunvor 

 


