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Årg.

Det är DANS bort i bygdegårdsparken
på lördagsnatten!

BASAR
Lördag 22 juli kl. 20.00
Oktav spelar upp till dans kl. 20.30
Bollkastning, chokladhjul, lotteri
Servering av kaffe, korv och dryck.
Inträde

SOMMARDANS
Lördag 26 augusti kl. 20 - 24.
Dans till Zaesars
Försäljning av kaffe och korv.
Lotteri, chokladhjul.
Regnar det så flyttar vi in i bygdegården!
ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Sanda hembygdsförening, dansförening och idrottsförening
www.sanda-gotland.net
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GULLINSOMMAREN 2017
Konsert med Sanda Jazz Station
Onsdag 12 juli kl. 19.00
Utanför Gullinmuseet/Stationshuset
Sophie Malmros sång, Torsten Kvarnsmyr trumpet, Lars Hasselrot trombon, Charlie Östborn gitarr, Håkan Anderson kontrabas,
Stefan Magnusson trummor.
Kaffeservering - Frivilligt inträde

Jazzklassiker
Måndag 17 juli kl. 19.00 och
Måndag 7 augusti kl. 19.00
Gullinmuseet/Stationshuset
Andreas Pettersson gitarr, Jonas Granberg saxofon, Josef Karnebäck
bas och Jesper Kviberg på trummor.
Kaffeservering, inträde

Visfabriken med Cornelis
Tisdag 25 juli kl. 19.00
Gullinmuseet/Stationshuset
En kväll med Cornelis Vreeswijks härliga låtar
till femmannabandet Visfabriken.
Thomas Andersson – sång & gitarr
Anders Berglund – engelskt horn
Lasse Lennartsson – slagverk
Mats B Olsson – munspel & dragspel
Peter Teglund – kontrabas

Kaffeservering. Inträde
www.sanda-gotland.net
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Mainland Jazz Collective
Onsdag 2 augusti kl. 19.00
Gullinmuseet/Stationshuset
De sex unga duktiga musikerna återkommer i år med musik av Lars Gullin och
andra med Gullin samtida musiker från
den amerikanska jazzscenen, i egna arrangemang.
Erik Tengholm trumpet, Leonard Werme
saxofon, Hannes Junestav trombon, Leo
Krepper gitarr, Johan Tengholm kontrabas,
Oscar Johansson Werre trummor.
Kaffeservering. Inträde.

Dans i parken med Playboys
Fredag 4 augusti kl. 20 - 23
Bygdegårdsparken i Sanda
Playboys orkester består idag av både yrkes- och rutinerade fritidsmusiker som spelar en repertoar från jazzens guldålder och påminner om
den stil man spelade på t.ex Nalen på 60- 70talet.
Bernt Eklund, saxofon och sång
Göran Cederlöf, saxofon och flöjt
Bengt-Åke Jacobsson, kontrabas
Bertil Gottfridsson, trumpet
Bernt Jacobsson, piano
Janne Persson, trummor
Vid regn dansar vi i bygdegården.
Kaffeservering, varm korv och dryck.
Inträde.

Varmt välkomna till alla konserter!
www.sanda-gotland.net
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ÖPPET HUS
vid Kovik
Alla onsdagar i juli månad kl. 11-15 är
muséet öppet för visning av bodar, båtar
och redskap.
Guidning inom området kan ev. ordnas.
Alla är välkomna!
Föreningen håller

ÅRSMÖTE
Söndagen den 16 juli kl. 14.00 vid muséet
Föredrag av förre chefen för Gotlands museum, Lars Sjösvärd.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar, bl.a. val av ordförande.
Alla medlemmar - gamla och nya - är välkomna och
spelmän är särskilt välkomna!
Medtag gärna kaffekorg.

LAMMSKINN

TACK!

Välkommen till Bäckstäde!
1 km från Sanda kyrka.

Styrelsen i
Sanda hembygdsförening vill
tacka alla som hjälpt till på
olika sätt med bakning, kaffekokning, servering m.m. vid
spelmansstämman och midsommarfirandet.

Mycket att välja på. Stora, små.
De flesta är grå.
Vi har öppet när vi är hemma!
Vi tar kort och swish.
Kontakt:
Anna 0703-303063
Jacob 0735-393946
info@bioskinn.se

www.sanda-gotland.net
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VÄLKOMMEN till

VÄSTERGARNSMÄSTERSKAPET i GOLF
för 9:e gången !
Årets mästerskap är den 3 september, första start kl. 11.08.
Vi avslutar som vanligt med gemensam middag.
Kostnad ca 160 kr. (Begränsat antal platser)
Anmälan till nina.ljung@live.se
Glöm inte att ange golf-id och Hcp.

Välkommen
önskar Västergarns hembygdsförening!

Nu är hjärtstartaren på plats vid bygdegården!
Den sitter på väggen till höger om ingången!
www.sanda-gotland.net
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SOCKENDAG i VÄSTERGARN
Lördag 22 juli kl. 11-16 på festplatsen.
Många och kul aktiviteter, som Träibatens årliga segeltävling som går
av stapeln nere i hamnen.
Gutniska lekar, konstlotteri och andra lotterier med fantastiska priser.
Musik.
Fiskdamm, kafé, korvgrillning, gamla bilder från socknen.
PROVA PÅ: Gör en ”festpinne” - Målarplank: Måla din hembygd
FÖRSÄLJNING: Hembakat, honung, grönsaker, plantor, konst, smycken, slöjd, tovat, hemvävda mattor m.m.
FÖRETAG i socknen visar upp sig, bl.a. Rauk maskin.
Vill du delta med en aktivitet eller försäljning, så kan du kontakta och
boka bord genom Ingela Penje tel. 0709-527072.
VARMT VÄLKOMNA till den alltid lika trevliga sockendagen!
Västergarns hembygdsförening

Sanda Västergarn
Röda Kors deltar som vanligt
med ett lotteri med många fina
priser. Vill du skänka vinster,
lämna till Anders, 242018 eller
Eivor, 242078.

www.sanda-gotland.net

6

TRIVSELAFTON VID KOVIK
Söndagen 13 augusti kl. 18.00
Ta med det du vill äta och dricka.
Obs! Ingen korvgrillning.
Vi träffas och umgås med varandra
under lättsamma, kravlösa former.
VÄLKOMNA!
Sanda hembygdsförening
www.sanda-gotland.net
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Röda Korsets årliga bussutflykt
Söndagen den 20 augusti
Samling vid Sanda kyrka kl. 9.00
Vi åker i år in i landet, vi kommer att uppehålla oss i socknarna Halla,
Sjonhem, Viklau bland annat och vår guide kommer att vara Astrid
Öberg. Socknarna är Astrids barndomstrakter och hon har hjälp av
Inger Lagergren att hitta fina besöksmål.
Behöver du skjuts till kyrkan meddelar du det samtidigt som du anmäler dig till Eivor, tfn 242078 eller Anders, tfn 242018
senast den 13 augusti.
Mat ordnar vi på Kungsgården - ca 120 kr/person och kaffe med bröd
bjuder styrelsen på. Kostnad för bussen beror på antalet deltagare.
VARMT VÄLKOMNA!

Syföreningens utflykt
Röda Korsets syförening hade den 15 juni sin årliga utflykt till sudret
denna gång. Vi åkte först till Ninnis Ull i Silte, där vi drack förmiddagskaffe efter att vi sett hennes vackra saker - bland annat tovade tavlor
och fjäderlätta tovade örhängen.
Vi åkte vidare till Febe och Bertil Olsson i Havdhem. Bertil som samlar
på allt - tändsticksaskar, sparbössor, symaskiner, skrivmaskiner, you
name it. Till exempel har han den första assistenten, den äldsta telefonen o.s.v. Mycket värt att besöka. Så fick vi gå in i deras hem, som
är fyllt av gamla vackra föremål och möbler.
Vid Kattlundsgården åt vi kroppkakor och sen bar det av till Linde och
Anki Wolters keramikverkstad. Dagen avslutades med kaffe i gröngräset vid Lojsta kyrka.
En härlig dag hade vi källingar.
/Inger E/
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Sanda IF i samarbete med Svenska
Varpaförbundet kommer att anordna
Svenska Mästerskapen i varpa, grenarna är i tvåmanna och par för seniorer,
oldboys, juniorer och ungdomar.
Arrangemanget kommer gå av stapeln 2627/8 på Sanda IP. Vi har tänkt att genomföra detta på ett så lokalt plan
som möjligt, så de som kommer hit kan känna att det är VI Sandabor
som fixat detta.
Just nu är arbetet med IP igång. Vi kommer behöva hjälp av alla Sandabor så vill du skänka priser eller hjälpa till på annat vis, hör av dig till
Sanda IF. Och som vanligt kan man skänka en slant om man vill och då
gör man det på: Bankgiro 5182-6865. Glöm inte namnet!
Intresserad att skänka priser? Kontakta styrelsen! Mer info kommer
senare.
Tomas Stenhuse, 0707312317
Ulrika Pettersson, 0763968471
Tomas Holmqvist, 0708445212
Med vänlig hälsning Sanda IF

Pärk på Stangmalmen 8 juli.
Vi har ett världsmästarlag i pärk i sokni. Pojkar 14-16 år slog till och
vann den 8 juli på Stangmalmen. I laget: Abbe och Malte Stenman,
Isak Holmqvist, Viktor Wahlby, Linus Andersson, Samuel Gardell, Simon Stenberg.
Även ett yngre lag var med och gjorde bra ifrån sig. I laget: Benjamin
Gardell, Albin Holmqvist, Samuel Westergren, Emy Westergren, Anton
Westergren, Ella Stenman, Joel Hammarlund.
Se Tomas Holmqvists bilder på sid 11 och 18.
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
JULI 2017
Ons 12 19.00
Lör 15 13-16
Sön 16 14.00
Mån 17 19.00
Lör 22 11-16
Lör 22 20.00
Sön 23 16.00
Tis 25 19.00
Tors 27 19.30
Lör 29 19.30
Sön 30 20.00
Mån 31 19.00

Konsert med Sanda Jazz Station utanför Gullinmuseet/Stationshuset. Sid 2
Vernissage konstutställning i Västergarns hem bygdsgård. Sid 5
Årsmöte Gotlands Fiskerimuseum Kovik. Sid 4
Jazzklassiker med Andreas Pettersson m.fl. i Gullinmuseet. Sid 2
Sockendag på Västergarns festplats. Sid 6
Basar i Sanda bygdegårdspark. Sid 1
Gudstjänst i Sanda kyrka
Visfabriken sjunger Cornelis i Gullinmuseet. Sid 2
Musik i sommarkväll med Four Ever i Sanda kyrka.
Helgmålsbön vid vattensågen i Sanda. Stefan Magnusson, sång & gitarr.
Gudstjänst i Västergarns kyrka.
Styrelsemöte Sanda Hbf i bygdegården.
AUGUSTI 2017

Ons 2 19.00
Tors 3 19.30

Fre 4 20.00
Mån 7 19.00

Konsert med Mainland Jazz Collective i
Gullinmuseet. Sid 3
Folkton i sommarkväll i Västergarns kyrka. Julia
Westberg, sång & harpa, Richard Hellgren, fiol &
viola d´amore.
Playboys spelar upp till dans i bygdegårdsparken
Sanda. Sid 3
Jazzklassiker med Andreas Pettersson m.fl. i
Gullinmuseet. Sid 2

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Sön 6 10.00
Lör 12 1930
Sön 13 13.00
Sön 13 18.00
Sön 20 9.00
Sön 20 16.00
Lör 26 19.30
Lör 26
Lör 26 20-24
Sön27
Sön 27 13.00
Mån 28 19.00

Mässa i Mästerby kyrka.
Helgmålsbön vid Kovik. Karin Nilsson, sång, Robert
Nyström, dragspel.
Mässa i Sanda kyrka.
Trivselafton vid Kovik. Sid 7
Röda Korsets utflykt. Sid 8
Gudstjänst i Mästerby kyrka.
Helgmålsbön i Mästerby änge. Musik med familjerna Holst och Nyström.
Varpa SM på Sanda IP Sid 9
Dans i Sanda bygdegårdspark. Sid 1
Varpa SM på sanda IP Sid 9
Stugmöte i Klockargården Västergarn. Kaffe.
Styrelsemöte i Sanda bygdegård
SEPTEMBER 2017

Sön 3 11.08

Västergarnsmästerskapet i golf. Sid 5

De yngre pärkspelarna. Foto: Tomas Holmqvist
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Efter 40 år på fastlandet, är jag nu tillbaka på magiska Gotland igen.
Nu som hälsorådgivare och massageterapeut inom Ayurveda.
Jag erbjuder utbildningar, hälsorådgivning och terapeutiska massagebehandlingar med varm olja och örter.
Den 1 augusti slår jag upp dörrarna för min verksamhet!
Välkommen till mig på Sanda, Fyrbåksvägen 21 (kustvägen).
Åt var och en sitt!
Lotta Bergqvist

Telefon: 0705-232120
E-post: Lotta.ayurveda@gmail.com
Du hittar mig även på Bokadirekt.se

Svenska kyrkan
Skolavslutningen
firades som vanligt i Sanda kyrka, som den dagen var mer än fullsatt.
Slutbesiktningen av den nyrenoverade kyrkan hade varit dagen innan
så nu väntade vi bara på återöppnandet den 2 juli.

Konfirmation
Pingstafton var det konfirmation i Väte kyrka med 13 konfirmander.
En mycket vacker högtid med en fullsatt kyrka. Konfirmationspräst var
Jael Ahlin, pedagog Carina Hansén och kantor Erik Tibell. Sång framfördes av Musikverkstan och ett flertal ungdomar från kyrkan deltog i
gudstjänsten. Konfirmanderna gjorde en redovisning under temat Vinden blåser vart den vill, du hör den men vet inte varifrån den kommer
eller vart den far. Likadant är det med alla som fötts av anden. Vackra
lättsjungna psalmer som Måne och sol, När dagen fylls av fågelsång
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och Jag vill ge dig o Herre min lovsång, sjöngs gemensamt och Musikverkstan sjöng 10.000 reasons och Halleluja bland annat. I procession
gick konfirmanderna ut till Lord I lift Your name on high. Konfirmanderna fick biblar och en penninggåva från pastoratet.
/I E/

Från min källarkartong
Sanda kyrkokör 70 år 1988
GT skrev 1988 om Sanda kyrkokör som då fyllde 70 år. Kören bildades
1918 då den nye folkskolläraren och kantorn, prästsonen från Sanda,
Hjalmar Gadd, återvände till hemsocknen efter en sejour på Öland,
som sjungandet tog fart på allvar i Sanda.
Hjalmar Gadd samlade sju sångintresserade Sandabor för de första
sångrepetitionerna och körframträdandena i kyrkan. Förutom Hjalmar
Gadd och hans hustru Anna-Sara ingick i kören Dora Renqvist, Margit
och Magda Johansson, Dora Pettersson, Karl Kolmodin och Edvard Johansson. Edvard Johanssons barnbarn är nu den tredje generationen
från gården Bäckstäde som är med i Sanda kyrkokör.
Med musikalisk begåvning och en stor portion entusiasm lyckades
Hjalmar Gadd snart få en välsjungande och samstämd kyrkokör. Man
sjöng vid kyrkliga högtider men efterhand blev man även ombedd att
sjunga vid andra tillfällen.
Hjalmar Gadd blev på sin tid känd som körledare över hela ön. År
1926 stod han och dåvarande Hejdeläraren Alex Stengård i spetsen
för bildandet av Gotlands körförbund.
Hjalmar Gadd var kvar som ledare av Sanda kyrkokör fram till 1932.
1932-39 var folkskollärare K G Karlsson körledare. Så följde Hans Adrielson 1939, Moje Lindberg 1939-44, Lennart Andersson 1944-49, Ruth
Hallgren 1949-57, Lennart Hallgren 1957-78, Arne Ihrén 1979-1985,
Stig Kuhlau 1985-88. När artikeln skrevs hade Stig Kuhlau just lämnat
över kören till Anne Westberg.
Jubiléet högtidlighölls med en konsert i kyrkan då Ebbe Klint delade ut
Lyran till Arne Ohlsson för att varit med i kören i 20 år. /GM/
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Möte med ryttare och markägare.
Vi var 16 ryttare/kuskar/markägare som träffades i Norragårds stall.
Det var med anledning av Gunvors notis i Sandpappret som Mia
Westyarn tog initiativ till detta möte. På mötet klargjordes att det är
allemansrätten som gäller, att fråga markägare om det är ok att rida.
Att rida längs åkerkanten och om man ser att det p.g.a. grenar och
buskar inte går att följa kanten, rider man inte där överhuvudtaget!
Att inte bygga hinder på stigar i skogen, så det inte går att ta sig fram!
Vi bestämde också, att vi inte rider i skogen norr om kullen (Gunvors
stig) fram till vägen, som går till kraftledningsgatan. Vi är glada att vi
får rida på kullen och i Florins skog, så vi behöver överhuvudtaget
inte rida där.
Det är viktigt att ha en bra relation med markägarna och alla var
överens om att det inte är ok att markägare skall behöva sätta upp
skyltar ”Rid inte här” och att vi inte skall rida för ”det har vi alltid
gjort”. Dock är det inte bara hovspår över vallen, utan även fotspår
och det är väl så, att ser man att någon gått där, så tycker man att det
är ok.
Det var också önskemål om hästfria stigar, men det är nog svårt i
Sanda, där det är så hästtätt. Vi vill också passa på att tacka fordonsförare, som saktar ner, när vi någon gång måste ut på vägen. Vi vill
helst slippa rida på vägen, men ibland är det tvunget och speciellt om
man kör med vagn.
Vi skulle också vilja be rullskideåkare, att om ni ser ett ekipage som
ser flyktbenäget ut, ropa: ”Jag är en människa på hjul!” Hästarna
tycker att ni är jättekonstiga, men ropa bara ”Hej”, så blir hästar och
ryttare glada.
Alla närvarande tyckte det var ett trevligt och bra möte.
Glad sommar önskar Ridsällskap Sanda genom Ylva
Läs mer om allemansrätten om ridning på Naturverkets hemsida

www.naturvardsverket.se/allemansratten
www.sanda-gotland.net

14

Sommarfys med Tina
”Sommaren blir så mycket roligare om jag är rörlig, stark och vid god
kondition”
Kom till Visby Gk och träna med Tina Westberg, Personlig tränare och
Kostrådgivare, under hela sommaren (v.23-v.32)!
Gå gärna in på min hemsida, se länk nedan.
Gruppträning, på Visby GK, 5 gånger kort – 495:Personlig träning, hemma hos dig, 1 gång – 795:Personlig träning, hemma hos dig, 3 gånger – 2 185:Kostrådgivning, hemma hos dig, 1 gång – 795:Kostrådgivning, hemma hos dig, 3 gånger – 2 185:-

www.sanda-gotland.net
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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

Foto: Tomas Holmqvist
Det duktiga pärklaget från Sanda. Läs mer på sid. 9
www.sanda-gotland.net
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www.sanda-gotland.net
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Från redaktören!

Om ris och ros…
Jag har fått både ros och ris för mina skriverier på senaste tiden, mest
ros faktiskt. Att jag skulle få ris var jag beredd på, men jag trodde inte
att jag skulle få så mycket ros som jag har fått.
Jag vill ge bort massor av rosor till Anki, Hasse och Rasmus, som ordnar melodikryssfrukost med jämna mellanrum. Jag löser aldrig Melodikrysset annars, bara tillsammans med andra i bygdegården, jag är
själv så dålig på musik, så jag lyckas aldrig lösa det på egen hand.
Den senaste melodikryssfrukosten var utomhus i bygdegårdsparken.
Parken är så vacker, speciellt en lördagsmorgon då solen skiner och
det inte blåser. Där satt vi och åt den goda frukosten som var framdukad på dansbanan, ägg, fil, juice, smörgås, kaffe m.m. och bara njöt.
Tack för att ni har lite udda idéer.
Men strunt är strunt och snus är snus,
om ock i gyllne dosor,
och rosor i ett sprucket krus
är ändå alltid rosor.
Gustaf Fröding
Jag önskar er en glad och fin sommar med mycket regn och sol!

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 35
MANUS IN SENAST 25/8
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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