NR 10 OKTOBER 2017

Årg. 22

Fredagsmys med tacos
och sällskapsspel
Sanda bygdegård - 27 oktober kl. 18-21
Kostnad: Vuxen - 100 kr, barn t.o.m. 12 år - 50 kr
Äntligen fredag - ta med familjen och släkten till Sanda bygdegård,
där bjuds det på mat och trevlig samvaro.
Lite kortspel eller ett parti Fia med knuff kanske passar.
Läsk, saft och lättöl ingår
Kaffe och kaka
VÄLKOMNA!
Sanda hembygdsförening

www.sanda-gotland.net
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Kulturarvsdagen i Sanda
Söndagen den 10 september öppnade Hembygdsföreningen Stationshuset, som är en del av vårt kulturarv. Kulturarvsdagen är en del av
Europarådets och Europeiska kommissionens samarbete European
Heritage Days, där 50 länder deltar och är det mest firade gemensamma kulturevenemang som delas av Europas medborgare. Årets
gemensamma tema i Europa 2017 är ”Heritage and Nature” och då
passar vårt stationshus att visa upp.
Det fanns kaffe att köpa och en tipspromenad att gå eller cykla längs
gamla järnvägen och runt till Skallbjörk och tillbaka. Frågorna handlade om allt möjligt och ingen hade alla rätt. Bäst var Linus Andersson
med 11 rätt följd av Gertrud Andersson, Ulla Möllerström och Åsa
Sjögren Andersson, som hade 9 rätt. Barntipspromenaden vanns av
Edvin och Ebba Bäckstäde, som båda hade alla rätt.
Det kom 29 besökare som fikade och gjorde tipspromenaden. Till
kaffet spelade och sjöng Erik Holmqvist några låtar och vi njöt av solen och Gunnels nybakade pepparkaka. Grattis till vinnarna och tack
till alla som kom och firade dagen med oss.
Här kommer stora tipspromenaden med de rätta svaren.
1. Vem invigde Sandas nybyggda kyrka år 1300? Svar: Biskop Lars i
Linköping.
2. Lars Gullin var en av Europas främsta jazzmusiker. Han skulle ha
fyllt 90 år, när då? Svar: 2018
3. Vilka lag vann 2-manna SM i varpa i Sanda 2017? Svar: Alla dessa
lag vann sin klass.
1. Östergarns IK Herrar A, 2-manna och Fårö IF Damer, 2-manna
X. Gotlands Ekeby, Flickor, 2-manna och Vallstena IF, Pojkar, 2-manna
2. Garda IK, Oldboys 2-manna och Stockholms VK/Hablingbo IK, Senior Par Grupp A. (Så alla fick rätt men ingen bonuspoäng utdelades)
4. Vilket år var Sanda årets socken? Svar: År 2011
5. Under vikingatiden blev Gotland ett av norra Europas rikaste områden. Var hade gutarna egna handelsplatser? Svar: Novgorod och
London.
www.sanda-gotland.net
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6. Vart flyttade Stångaspelen 1949 när en arg bonde plöjde upp pärkplanerna i Stånga? Svar: Flygfältet i Roma
7. Vad betyder VARPA på isländska? Svar: Kasta
8. Om en vecka inleds den ryska militärövningen och bara några dagar
efteråt startar höstens svenska militära storövning Aurora. Vad heter
den ryska storövningen? Svar: Zapad
9. Vem är med i årets säsong av ”Så mycket bättre”? Svar: Kikki Danielsson
10. Hur många sillgrisslor fanns det 1880 vid Stora Karlsö? Svar 20-30
11. 1898 uppfördes stationshuset eller banvaktarstugan i Sanda. Men
när invigdes första järnvägen på Gotland? Svar: 10 september 1878
12. Vad heter kungaparets senaste barnbarn? Svar: Gabriel
/Ola/

Tacksägelsedagen den 8 oktober 2017
Högmässa i Västergarns kyrka kl. 13.00
Därefter
Kaffe och skördeauktion i Gervaldsgården.
VÄLKOMNA!
Sanda, Västergarn och Mästerby församling

Andakt och soppa
på torsdagar
Sanda prästgårdskapell kl. 13.00
Här serveras både andlig och lekamlig spis den
5/10, 16/11
VÄLKOMNA!
Sanda, Västergarn och Mästerby församling
www.sanda-gotland.net
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Röda Korset i Sanda Västergarn
bjuder in till ett riktigt

KAFFEKALAS och AUKTION
Sanda bygdegård söndagen den 22 oktober kl. 14.00
Kostnad för kaffe och bröd är 60:-/person.
Vill du sen skänka något till auktionen så tar du med det eller ringer
Eivor, 242078 eller Anders, 242018 så hämtar de.
Några lotterier finns också.
Varmt välkomna till en trevlig men framförallt god
eftermiddag!
Röda Korsets frågetävling

KRETSKAMPEN
går av stapeln
Torsdagen den 19 oktober
hos Vera och Per-Åke Sandsjö vid Gervalds.
Prick 19.00 börjar tävlingen och håller på fram till 20.00.
Kom gärna en kvart innan.
Efteråt blir det fika.
Alla medel är tillåtna - dator, telefon, ring en vän o.s.v.
Varmt välkomna!

BARNKLÄDESMARKNAD
Sanda bygdegård söndagen 8 oktober kl. 13-16
Barnkläder, leksaker, böcker mm
Kaffeservering
www.sanda-gotland.net
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Messy Church
Den 10 september var det för första gången Messy Church i Klinte församlingshem. Messy Church kommer från England och är precis som
det låter - rörig kyrka men strukturerad. Formen vänder sig till alla,
både barn och vuxna, men barn får inte komma själva.
Den här söndagen i september kom det ca 40 personer till församlingshemmet - stora och små. Carina och Emma höll i det med hjälp av
några frivilliga. Klockan fyra samlades man och fikade och pratade och
sedan hade man pyssel vid fyra stationer. En del gjorde tumtryck i lila
som såg ut som druvor, en del fyllde en liten kruka med diverse från
naturen - blad, nypon och rönnbär. Potatistryck och små bönlappar
förfärdigades.
Jael höll en kort andakt och de som döpts under 2013 fick Barnens
bibel. Sen år vi gulaschsoppa och bröd tillsammans. Klockan sex sa vi
hej då.
Nästa Messy Church blir den 3 oktober i Klinte församlingshem. En
tisdag efter jobb och skola och vi avslutar med att äta kvällsmat tillsammans. Håll utkik i predikoturerna vecka 39 om hur dags vi börjar.

Kyrkovalet.
Den 17 september var det kyrkoval. Tre val - kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige i pastoratet. Från kl. 14.00 till 20.00 var
vallokalen öppen och de första timmarna var det kö långt nedanför
trappan till församlingshemmet. Under ett par veckor hade expeditionen varit röstningslokal för de som ville förtidsrösta - ca 100 personer hade utnyttjat den möjligheten men de flesta kom på valdagen.
Efter gudstjänsten i kyrkan hade man möjlighet att dels rösta och
också dricka kaffe, som ungdomsgruppen hjälpte till med. Valresultatet var högre än för fyra år sedan - i vår församling Sanda, Västergarn
och Mästerby var det 19,5 % som röstade till kyrkofullmäktige i år
2017 mot 13,9 % 2013. Glädjande tycker vi. /IE/

www.sanda-gotland.net
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Gemenskapsträff
Torsdag 19 oktober kl. 13.30
Sanda stationshus/Gullinmuseet
Eric Ell sjunger och spelar.
Kenneth Pettersson, Hemse berättar om ”Open doors” arbete
bland förföljda kristna.
Lotterier och kaffe.

VÄLKOMNA!

www.sanda-gotland.net
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Filmer på
1/10
8/10
15/10
22/10
29/10
12/11
19/11

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

Ballerinan och uppfinnaren
Borg
Home again - Kärleken flyttar in
Vilken jävla cirkus
My little pony
All inclusive
Den stora nötkuppen 2
VÄLKOMNA!

Kom och lyssna på vårt nya häftiga surroundljud
i biosalongen!!
Öppet hus på Rondo med mingel söndagen den 22/10 kl. 14-17.
Vi visar en barntillåten familjefilm och bjuder på fika. Se hela filmen
eller bara lyssna en stund på Gotlands nyaste ljudanläggning!!
Välkomna!
Klinte Bygdegårdsförening

Från Gutabygd 2017
Nu finns årets bok till försäljning för 150 kr hos Gunnel Wallin.
I år handlar boken om Migration - Gotland en ö i världen.
Du kan läsa om:
Nya grannar på väg undan krig
Emigrationen till Amerika
1900-talet krigsbarn och flyktingar på Gotland
Gotländska rötter
Gotland 2016
Många olika författare har lämnat bidrag.

www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn och våra grannsocknar?
OKTOBER 2017
Ons 4 16-16.30 Bokbussen stannar vid Sanda bygdegård.
Tors 5 13.00
Andakt och soppa i Sanda prästgårdskapell. Sid. 3
Lör 7 09.30
Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård. Sid 9
Sön 8 13-16

Barnklädesmarknad i Sanda bygdegård. Sid 4

Sön 8 13.00

Högmässa i Västergarns kyrka. Kaffe och skördeauktion i Gervaldsgården. Helena Kåring, sång.

Tis 10 18.00

Veckomässa i Sanda prästgårdskapell.

Lör 14 10-15

Sockendag i Eskelhems bygdegård. Sid. 10

Sön 15 11-15

Tovning i Västergarns hembygdsgård. Sid. 11

Sön 15 14.00

Familjegudstjänst i Sanda kyrka. Fika.

Tis 17 18.00

Veckomässa i Sanda prästgårdskapell.

Tors 19 13.30

Gemenskapsträff i Stationshuset/Gullinmuseet. S 6

Tors 19 19.00

Kretskampen hos Sandsjö, Gervalds. Sid. 4

Fre 20 19.00

Teater ”Bättre begagnat” i Eskelhems bygdegård. 10

Fre 20 19.00

Romprovning i Västergarns hembygdsgård. Sid 11

Sön 22 13.00

Gudstjänst i Mästerby kyrka.

Sön 22 14.00

Kaffekalas och auktion i Sanda bygdegård. Sid. 4

Sön 22 14-17

Öppet hus på Rondo. Sid 7

Mån 23 19.00

Styrelsemöte Sanda hbf i bygdegården.

Tis 24 10-12.45 Bokbussen står vid Sanda skola.
Tis 24 18.00
Veckomässa i Sanda prästgårdskapell.
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Fre 27 18-21
Sön 29 13.00
Tis 31 18.00

Taco-afton i Sanda bygdegård. Sid 1
Musikgudstjänst i Västergarns kyrka. K Nilsson, sångVeckomässa i Sanda prästgårdskapell.
NOVEMBER 2017

Lör 4 13.00
Sön 5 19.30

Högmässa i Sanda kyrka.
Minnesgudstjänst för Sanda, Västergarn, Mästerby,
Hejde och Väte i Väte kyrka. Sanda och Klinte kyrkokörer.

Adventsmarknad
Sanda bygdegård 2 december
Vill du sälja? Boka bord hos Mareta
Sms 0739409605 eller E-post mareta_liepa@hotmail.com

MELODIKRYSSFRUKOST
Sanda bygdegård
Lördagarna 7/10 och 11/11
Kl. 09.30 - 11.00
9.30 har Anki, Hasse och Rasmus
frukosten framdukad och kl. 10
börjar krysset, som vi löser tillsammans. Ta en sovmorgon och
ät en supergod frukost tillsammans i bygdegården.
VÄLKOMNA!
Sanda hembygdsförening

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Teater i Eskelhem
Bättre begagnat!
En show framförd av de tre vilsne männen Lennart Bäck, Thomas Sundström
och Ulf Grönhagen.
Text och regi: Thomas Sundström och
Marie Nilsson Lind.

Eskelhems bygdegård
Fredag 20 oktober kl. 19.00
Boka på 0498-291055
eller ticketmaster.se

Sockendag
Eskelhems bygdegård
Lördagen den 14 oktober kl. 10-15
Marknad både ute och inne, där du hittar hantverk, blommor,
grönsaker, konsthantverk och mycket mer.
Lotterier och tipspromenad.
Vallstena-Källunge Rödakorskrets serverar mat
mellan kl. 11.00 och 14.00.
Tofta-Eskelhem Rödakorskrets säljer kaffe och
lämnar överskottet till Världens barn.
Inge Ohlsson visar film om Eskelhem
från 1950-talet och framåt .
Lilla salen kl. 14.00
VÄLKOMNA!

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
Hur fungerar en hjärtstartare?
En hjärtstartare fungerar på ett sådant sätt att
den analyserar hjärtverksamheten för att bedöma
om hjärt–lungräddning (hlr) eller en elstöt från
hjärtstartaren är nödvändig. Analysen görs genom
elektroderna som placeras på bröstet. Om hjärtstartaren bedömer att en elstöt behövs ska man
följa instruktionerna och ge den drabbade detta.
Elstöten gör att det elektriska kaos som uppstått i hjärtat stoppas och
hjärtat kan åter slå normalt.
Genom hjärt– lungräddning kan man för hand pumpa runt syresatt
blod i kroppen. Finns inte en hjärtstartare nära till hands ska hjärt–
lungräddning användas till dess att räddningstjänst eller någon annan
med hjärtstartare kommer till platsen. /LÖ/
www.sanda-gotland.net
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Hjärtat slår för Sanda
Många har säkert märkt när ni varit vid bygdegården att
det finns en hjärtstartare sittande på väggen intill entrén.
Den är skänkt av Tjuls skogsplantor och Fridensfors maskintjänst, vilket hembygdsföreningen och hela socknen är tacksamma
för.
Sanda-Västergarn RK-krets har bekostat utbildningarna i hjärt– och
lungräddning, som anordnades under våren och hembygdsföreningen
har finansierat skåpet som den förvaras i.
Vi är glada att hjärtstartaren finns på plats och hoppas naturligtvis att
den inte behöver användas men det känns tryggt och bra att ha en
sådan i närheten.
Under kommande år kommer nya kurser i hjärt– och lungräddning att
anordnas, att kunna HLR är (livs)viktigt och tillsammans med hjärtstartaren kan vi rädda liv.
Stort tack till alla som bidragit till att hjärtstartaren kommit på plats.
Hjärtstopp är en av Sveriges vanligaste dödsorsaker. Varje år drabbas
10 000 personer. Endast 500 överlever. /LÖ/
Läs mer om hur hjärtstartaren fungerar på sid 14!
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: 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 44.
MANUS IN SENAST 277/10
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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