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Årsmöte i Sanda hembygdsförening
Söndagen den 19 februari höll
Sanda hembygdsförening sitt årsmöte i Sanda bygdegård med ca
36 medlemmar närvarande.

promenader, gökotta, spelmansstämma, invigning av dansbanans
nya scen, midsommarfirande, basar, trivselkväll vid Kovik, besök av
Länsteatern med ”Bra begagnat”,
Mötet inleddes av ordf. Mareta
adventsmarknad, adventskaffe i
Liepa Olsson med en tyst minut
för Sven Bäckstäde som varit en Hildings torp. Under sommaren
anordnades 12 konserter i kyrkan
trogen medlem i hembygdsföreningen och innehaft ordförande- och Gullinmuseet.
posten i många år.
Kassören Gunnel Wallin reSedan vidtog förhandlingar med dogjorde för föreningens ekonomi. Årets verksamhet har ett
Ola Arvidsson som ordförande
och Lars Österlund som sekrete- överskott på drygt 25 000 kr. Det
som har hjälpt upp ekonomin är
rare.
bl.a. ett sparat kapital från KvinUr verksamhetsberättelsen för
nornas höstsalong, uthyrning av
verksamhetsåret 2016:
Hildings torp och GullinsommaFöreningen hade vid årets slut
ren. En stor utgift var rengöringen
216 medlemmar, 186 familjer och av yttertaket som befriats från en
30 enskilda. Bygdegården har va- massa mossa.
rit uthyrd vid ca 80 tillfällen. Årets
Val av styrelse
Sandabo 2016 blev Gertrud Andersson, hon prisades bl.a. för att Valberedningen har haft ett lätt
ta hand om sina medmänniskor. arbete i år, ingen i styrelsen vill
Styrelsen har möte en gång i må- avgå, så det blev omval på alla
poster. Tilläggas kan att Sanda
naden, därefter ges månadens
hembygdsförening har en ung
Sandpapper ut.
styrelse, endast en ledamot är
Många aktiviteter har anordnats pensionär, men en arbetande såbl.a.:
dan.
Antikrunda med Ulf Broberg och Styrelse för år 2017:
Dick Magnusson, Gutar frågar guMareta Liepa Olsson, ordf.
tar, melodikryssfrukostar, tacoafton, fagningar, valborgsfirande, Ola Arvidsson, vice ordf.
Gunnel Wallin, kassör
www.sanda-gotland.net
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Lars Österlund, sekreterare
Ylva-Marie Rosenqvist, ledamot
Marie Andersson, ledamot
Åsa-Sjögren-Andersson, bokningsansvarig

Ingela Engelbrektsson sköter uthyrning och tillsyn av torpet. Under 2016 var torpet uthyrt 7 veckor för 1500 kr/vecka.

Medlemsavgiften för 2017 är 150
Ersättare är Tomas Stenhuse, To- kr för familj och 75 kr för enskild
mas Holmqvist, Christian Salas,
medlem.
Gunnar Eriksson och Jan Östlund. Verksamhetsplanen för 2017 beVal av kommittéer
rättar om många aktiviteter bl.a.:
Hembygdsföreningen har en del Mars - melodikryss, live
kommittéer:
April - fagning, valborgsfirande
Sockenbokskommitté: Anki Wal- Maj - gökotta, soppteater
lin berättade att man sökt hjälp
Juni - spelmansstämma, midsomhos Vuxenskolan med att få tag i marfirande
någon som kan komma med goda Juli - Gullinkonserter, basar
råd ang. sockenbok.
Aug. - trivselkväll vid Kovik
Trädgårdskommitté: En kommitté Sept. - fredagsmys, kulturvandsom ansvarar för trädgården vid ring
Hildings torp. Anna-Stina Olsson Okt. - pub, spelkväll
ansvarar.
Dec. - adventsmarknad, adStationshuskommitté/
ventskaffe, lucia med julbord
Gullingrupp
Ser till att muséet sköts, renove- SM i varpa i augusti
Tomas Stenhuse informerade om
ras och tar emot besökare samt
att Sanda IF skall anordna SM i
anordnar konserter under sommaren. Sammankallande är Gun- varpa 26—27 augusti 2017. Det
blir en stor händelse i socknen
vor Malmros.
Bygdegårdsansvarig/hustomte är som kommer att beröra många,
Ove Norragård som ser till att sa- idrottsföreningen vill hålla det
inom socknen. Man söker sponsoker fixas i bygdegården.
Hemsidesansvarig är Jan Östlund. rer och personer som vill hjälpa
till på något sätt. Sandpappret
En grupp med Åsa Sjögren Andersson som ansvarig skall se till kommer med löpande information. På lördagskvällen vill Sanda
att Janne får material till hemsiIF ha ett evenemang med hjälp av
dan.
dansföreningen och hembygdsHildings torp. Ove Norragård och
www.sanda-gotland.net
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föreningen. Sanda dansförening
kommer att anordna dans på lördagskvällen. Sanda IF efterlyser
också en plats i bygdegården där
alla pokaler kan ställas upp till påseende. De finns nu i kassar hos
Tomas. Styrelsen fick i uppgift att
ordna det.

Därefter fick vi lyssna på ett intressant föredrag med bilder. Det
var Bibbi och Torbjörn Fors som
berättade om sin spännande resa
på landsbygden i Kina. De hade
rest med företaget Läs och res
och besökt ett antal byar på
landsbygden tillsammans med
guider från landet, vilket innebar
Kopiatorn är ett dyrt problem.
Den nuvarande har vi inte haft så att de fick bo hemma hos kineser,
länge men den behöver bytas ut, inte alltid så komfortabelt som
har varit krånglig så gott som hela hemma i Sverige eller på ett hotell. En del av oss funderade nog
tiden.
på om vi skulle ha vågat ge oss ut
Årets Sandabo
på sådana strapatser. Torbjörn
I år går utmärkelsen till Tomas
medgav också att han nog inte
Holmqvist som är en eldsjäl i
trott att det skulle vara så jobbigt
Sanda IF och gör mycket för barn som det var ibland. Spännande att
och ungdomar.
lyssna på dem var det i alla fall
Till kaffet åts goda fastlagsbullar och ett trevligt slut på söndagskvällen.
bakade av Eivor Widing.

Årets Sandabo
Tomas Holmqvist
”En eldsjäl som vill att alla ska få uppleva glädjen
med att röra på sig och leka med en boll
eller kasta iväg en varpa.
Engagerad i skolan och föreningar som tränare, aktiv och skjutsar
eller hämtar ungdomar när det behövs.
Påhittig, positiv och en uppskattad ungdomsledare,
för vilket inget är omöjligt.”
www.sanda-gotland.net
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Till minne av Sven Bäckstäde.
Sven Bäckstäde var ordförande i Sanda hembygdsförening från 1994
till 2002.
För Sven var inget omöjligt. Han var fylld av idéer och visste att förverkliga dem. Under Svens ordförandeskap återfick dansbanan sin
forna glans. I juli 1994 invigdes den med stor basar. Parken var uppsnyggad och ett nytt dansgolv stod klart.
Fiskfester med Västergarn var andra aktiviteter han deltog i med liv
och lust. Som det året han hittade på att det skulle vara pressad potatis till sillen. Till 90 personer! Fyra på morgonen steg Sven upp för
att skala potatis för att hinna bli klar i tid. Smaklösa på basar med
storpublik var ett annat av Svens påhitt.
Han var en drivande ordförande. Han la ner ett enormt arbete, bland
annat under den tid bygdegården var uthyrd till förskolan. Alltid var
det något som behövde fixas, och det gjorde Sven. Han tryckte Sandpappret, han körde ut det. Han hade alltid tid för en stunds prat.
Hela hans vänlighet lever kvar i vårt minne.
Sanda hembygdsförening gm Gunnel Wallin
Kom ihåg att betala medlemsavgiften till
Sanda hembygdsförening
Familj - 150 kr, enskild - 75 kr. Pg 28 65 38-4
Inbetalningskort medföljer detta Sandpapper
Välkommen till världen och Västergarn!
Nu vill vi gratulera till Albin Ahlby, han är Eva Widing och Björn Ahlbys
senaste familjemedlem. Han anlände den 30 december och det i en
rasande fart, enligt mamma Eva. Han lyckades undvika
julafton och nyårsafton, bra gjort. Storebror
Alfred undvek en Luciakrock, (12 dec), dessa
gossar är nog fina ämnen till att bli goda skyttar
och de har ju att brås på.
Välkommen säger vi till lille Albin!
Västergarns hembygdsförening gm Majgun Bäckman
www.sanda-gotland.net
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Västergarns Fiskareförening kallar till

Årsmöte
Fredag 17 mars kl. 19.00 i Västergarns hembygdsgård
VÄLKOMNA!

Årsmöte
i Wadets samfällighetsförening
Måndag 17 april kl. 14.00
Västergarns hembygdsgård
Vi bjuder på smörgåstårta!

VÄLKOMNA!

Årsmöte
i Västergarns hembygdsförening
Söndag 26 mars kl. 15.00
i Hembygdsgården
Vi bjuder på kaffe och hembakat i trevlig gemenskap.
För frågor, kontakta
Ordf. Ingela Penje
tel: 245028, 070-95270 72
VÄLKOMNA!
www.vastergarn.info
Västergarns hembygdsförening
www.sanda-gotland.net
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Filmer på Rondo, Klintehamn
5/3
5/3
12/3
19/3
26/3
2/4

kl. 15.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 15.00
kl. 19.00
kl. 15.00

Vaiana
Jackie
A United Kingdom
Skönheten och odjuret
Filmen om Badrock
Smurfarna: Den försvunna byn

Välkomna!
Du behövs!
Vi söker Dig som är nyfiken på kyrkan och vill vara med och påverka!
Välkommen till en församlingsdag med
information och utflykt under våren.
Hör av Dig och anmäl intresse till:
Jael Ahlin
Gunvor Westberg
Präst
Ordf. i församlingsrådet
Tel nr 070-996 68 46
0498-24 50 53
Sanda, Västergarn och Mästerby församling
Klinte filmstudio
har startat vårterminen.
Filmerna visas på Rondo onsdagar
kl. 19.00
Nästa film är ”Min faster i Sarajevo”
den 8 mars.
6 filmer för 250 kr (den första filmen
visades 22/2).
VÄLKOMNA!

www.sanda-gotland.net

7

Vad händer i Sanda och Västergarn?
Sön 5 13.00
Tis 7 18.00

MARS 2017
Gudstjänst i Västergarns hembygdsgård.
Veckomässa i Sanda prästgårdskapell.

Ons 8 18.10-18.40

Bokbussen står på grusplanen i Västergarn

Tis 14 18.00
Tors 16 19.00

Veckomässa i Sanda prästgårdskapell.
Passionsandakt hos Inger Eriksson, Runne

Fre 17 19.00
Fre 17 19.00

Årsmöte Fiskareföreningen i Västergarns hembygdsgård. Sid. 6
Levande melodikryss i Sanda bygdegård. Sid 9

Sön 19 10.00

Mässa. Gudvux i Mästerby kyrka.

Tis 21 8.30-13.50 Bokbussen finns vid Sanda skola.
Tis 21 18.00

Veckomässa i Sanda prästgårdskapell.

Tors 23 19.00

Passionsandakt hos Gunvor Westberg, Västergarn

Sön 26 13.00

Pastoratshögmässa i Västergarns kyrka. Sanda &
Klinte kyrkokör.

Sön 26 15.00

Årsmöte Västergarns hbf i hembygdsgården. Sid 6

Tis 28 18.00

Veckomässa i Sanda prästgårdskapell.
APRIL 2017

Sön 2 13.00
Mån 3 19.00
Tis 4 18.00

Mässa i Sanda prästgårdskapell. Gudvux.
Styrelsesammanträde Sanda hbf. I bygdegården.
Veckomässa i Sanda prästgårdskapell.

Tors 6 19.00

Passionsandakt hos Solveig Gunnarsson, Mästerby

Mån 17 14.00

Årsmöte i Wadets samfällighetsförening i Väster-

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Familjekväll med
Levande melodikryss
Fredag den 17 mars kl. 19.00-24.00
Sanda bygdegård
Mat och dryck för både barn och vuxna finns
till självkostnadspris.
Mellogruppen uppträder kl. 20.00
och vi säljer spelplaner för 30 kr/st
Prisutdelning ca 21.30
VÄLKOMNA!
Sanda hembygdsförening
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Sanda IF
Sanda IF i samarbete med Svenska Varpaförbundet kommer att arrangera Svenska Mästerskapen i varpa, grenarna är i tvåmanna och par
för seniorer, oldboys, juniorer och ungdomar.
Arrangemanget kommer att gå av stapeln 26-27/8 2017 på Sanda IP.
Vi har tänkt att genomföra detta på ett så lokalt plan som möjligt, så
att de som kommer hit kan känna att det är vi Sandabor som fixat
detta.
Just nu är inbjudan klar och vi har pratat med några föreningar i
Sanda om samarbete. Det vi ligger lite efter med är sponsringen just
nu.
Vi kommer att behöva hjälp av alla Sandabor, så vill du skänka en valfri donation som sponsring till Sanda IF, så kan du göra det på
Bankgiro: 5182-6865.
Glöm inte namnet!
Intresserad av att skänka priser? Kontakta styrelsen! Mer info kommer senare.
Tomas Stenhuse, Ulrika Pettersson, Tomas Holmqvist.
Med vänlig hälsning - Sanda IF

Finallagen i Gutar frågar gutar är klara
Vet ni vad en eistargigel är eller i vilken socken gården Alvans ligger?
Det var två av frågorna i andra omgången av Gutar frågar gutar som
avgjordes söndagen den 19 mars i Sanda och Dalhem. I Sanda tävlade
åtta lag och det gällde att få fram de fyra bästa lagen som skall tävla i
finalen den 19 mars.
Frågorna i år är gjorda av förra årets segrare, Bo Jakobsson, Olof
Thomsson och Bror Söderström. Det hade smugit sig in ett fel i svaren, Hemsebadet invigdes 1977 och inte 1979 som frågeställarna
påstod. Felet är nu rättat och de två lag som hade svarat rätt har fått
ett poäng till.
I Sanda var stämningen som vanligt god. Tävlingen fyller 35 år i år,
www.sanda-gotland.net
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roligt är att flera av de tävlande har varit med nästan från början, Ellen Wallin var med redan andra året, 1984, och Anki Wallin tävlade
första gången 1985. Några som också varit med från början är Britt
och Erling Lindvall, de var med redan första året som underhållare vid
tävlingen i Väte och jag antar att de tävlade också. I år tävlade Britt i
omgång ett, men nu var hon bara med som åhörare, en förkylning
hade orsakat att hon satt in ersättare i laget.
Fäljande lag från tävlingen i Sanda går vidare till finalen:
Christer Bolinder, Tommy Söderlund och Pär Malmros - 34 poäng
Gunnar Bolin, Lars Jakobsson, Stig Wickman - 30 poäng
Ellen Wallin, Anki Wallin och Anna Hemmungs - 29 poäng
Niklas Olsson, Anna-Stina Olsson, Anders Olsson - 26,5 poäng
Finalen är i Vita huset, Ekmansgatan Visby, söndagen 19 mars. Då
kommer också Bojan Larsson från Klinte att läsa sina egna dikter på
gutamål. Välkomna att lyssna!
Eistargigel är dubbelhaka och Alvans ligger i Rute. /GM/

Se upp med stopet
Vårt svenska språk är helt unikt
och på vokaler ganska rikt
Om man ej skiljer kort från lång
så blir det fel varannan gång
ett faktum som är till besvär
om man sig det som vuxen lär
För den invigde är det känt
att bruket ej är konsekvent
som när man i trafiken kör
och kan få plikta som chaufför
ett ganska avsevärt belopp
om man glömt stop betyder stopp
Inge Glad
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
Från min källarkartong
Sportlov i Sanda 1984 och 1985
Studieförbundet Vuxenskolan och Vi unga anordnade barn– och familjedagar i Sanda bygdegård. 1984 handlade det om hantverk. Barnen
fick prova på bandvävning, batik, knyppling. Man kunde måla på tyg
och göra bokmärken av näver och pynt till påsk. På bilderna ser man
Anki Stenman lära sin bror Simon att knyppla, Ulrika Tingström och
Annika Öberg väver band, Eva Widing gör en tofs och Malin Johansson
gör ett bokmärke av näver. Tre timmar höll man på och det var Vuxenskolans cirkelledare som instruerade.
1985 var det ”Djurens sportlov” i bygdegården. Det luktade snus trots
att det inte fanns en endaste snusare där. Lukten kom från de tomma
snusdosor som användes för tillverkning av musikinstrument, s.k.
snusburkstrummor. Pysslandet var utbytt mot sång, dans och musik.
Barnomsorgens musikgrupp var med och ledde aktiviteterna. Många
kom utklädda till djur, allt man sjöng handlade om djur. Bland de 60
personer som kom till bygdegården var de flesta under skolåldern.
Men elvaåriga Katrin Sjögren var där för att se efter Karolina, 20 månader, som hon är moster till. De flesta av hennes skolkamrater var
bortresta, sa hon.
www.sanda-gotland.net
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Från redaktören!

Hur mycket skall man kasta?
Ibland hör jag människor säga att de håller på att rensa hemma, för
ingen annan skall behöva ta hand om deras lort. Lorten kan man
slänga, men släng inte det som någon annan kan ha nöje av i framtiden. Men det är inte lätt att veta vad det är. Som ni nog förstår har
jag sparat på mycket papper, håller på att kasta en del nu, som jag
kanske kommer att ångra snart, men då är det borta…
I söndags fick jag två blad från Gotlands tidningar 25 juli 1972. Det var
Lars Jakobsson från Eskelhem som kom med dem. Han hade hittat
dem i pannrummet när han skulle göra eld. Vad står det då där som
gör det så intressant? Jo, där finns en stor bild från Barnens Dag , antingen 1940 eller 1941. Där står Lars Gullin omgiven av sju vackra
flickor, mycket äldre än Lars. Lars spelar dragspel, 1940 var han 12 år.
Det står också att han spelade dragspel på Södra Caféet i Visby som
hans mor då innehade. Södra Caféet var det som senare blev Brinken.
På samma sida kan man också läsa att Majsan Appelgren inbjuder till
lunch på Kronholmens gård, när man ändå skall motionera på stranden.
Vi efterlyser fler sådana bilder från tiden då Sanda hade järnväg, hur
såg det ut i Sanda då? Vi tar tacksamt emot bilder i Gullingruppen.
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 2017
Sanda hembygdsförening Familj: 150 kr - Enskild: 75 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
MANUS IN SENAST
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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