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GUTAR
FRÅGAR

GUTAR
Söndagen 21 januari kl. 14.00
Sanda bygdegård
Välkomna att delta i frågetävlingen Gutar frågar gutar
som anordnats av IOGT-NTO sedan 1983.
Frågorna handlar om Gotland och gotlänningar och i år är de gjorda
av Anki, Ellen och Anna från Sanda. De vann tävlingen 2017.
Ni tävlar i tremannalag, men ingår du inte i
något lag, låt det inte hindra dig från att delta.
Kom till bygdegården så fixar vi lag på plats.
Otendagen ordnar hembygdsföreningen.
Facebook: gutar frågar gutar
Webbsida: https://gutarfragargutar.wordpress.com/

Arr: Sanda hembygdsförening och IOGT-NTO
www.sanda-gotland.net
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Mitt livs historia
Av Nils-Ove Norragård

Skogen
Evald och jag var väl 13-14 år när
vi fick gå med i skogen och hjälpa
till, det var yxa och stocksåg som
gällde. Här i mitten av 1950-talet
fanns inte motorsåg, inte i vår
trakt i alla fall. Yxorna var tunga
med långt skaft i förhållande till
dagens yxor. Det blev riktigt bra
svung i hugget.

cm diameter och om jag inte
minns fel, 3 meter långa, de gick
på export till England för att användas till gruvstöttor, massaveden 2 meter. Sedan stod vi och
barkade detta på våren, vi hade
barkspade, som skulle vara vass
som en rakkniv, annars gick det
inte bra. När man kommer till sågen idag står ofta barkspadarna
med eggen nere i cementen, det
ryser i kroppen när man ser det.

Sågarna var stocksåg, ca 1,5 meter lång, den hade handtag i båda
ändarna och användes till de
större träden. Det fanns även en
som kallades för svans, ca en meter med ett handtag och användes
till de mindre träden.
När man gjorde fällhugg stod man
mitt emot varandra och högg
varannan gång. När vi sågade ikull
trädet tyckte jag i min ålder att
det var jobbigt och man fick ont i
ryggen av att stå krokig och såga
men far gnetade på, så det var
bara att tiga och jobba på och det
tog inte stor stund att fälla ett
träd.
På den tiden var man mycket duktig med skärpan på verktygen, de
var mycket vassa. Vi högg props
och massaved, propsen ca 10-15

Det var ofta riktiga vintrar på 5060-talet, men även riktigt varma
och soliga dagar i mars och april,
skjortan åkte av och vi blev bruna
på några dagar, nästan svarta,
som något man inte får säga idag.
Naturligtvis höggs det även timmer och en hel del slipers, som
var ett bra sortiment , de var
ganska korta, 2,8 m och fick vara
ganska stor krök och kvist på, det
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passade bra för vår gotländska
kvistiga och krokiga skog. Ved
skall vi inte glömma, det gick åt
en hel del, även till fasta vedkunder, bl.a. fiskare vid kusten.

ligt att göra ett hygge på ett tunnland per år eller vartannat år.
Henning kom och fällde, den
första sågen gick bara att såga
vågrätt med , han kvistade och
När vi kom till slutet av 1950-talet kapade inte, det fick vi göra för
hand. Avverkningen gick ofta på
köpte min morbror Henning en
BeBo motorsåg som vägde 22 kg en eller två dagar om sågen funatt jämföra med dagens sågar på gerade, vilket den inte alltid
gjorde, men något som fungerade
4-5 kg.
var att det alltid blev mycket snö
på natten på träden, som låg kors
och tvärs på hygget, det var inte
roligt, jag lovar.

På vår gård blev det ganska van-

Nu är Oves berättelse slut, men vi
hoppas naturligtvis på en fortsättning , eller hur?

www.sanda-gotland.net
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Lördagen den 27 januari mellan kl. 11.30 och 14.00
serverar Sanda Västergarn Röda Kors

KROPPKAKOR
i Sanda bygdegård
Hemgjorda av styrelsen och andra ”vänliga” kokerskor.
Kroppkakor med tillbehör, såsom vit sås, skirat smör, lingonsylt och
mjölk/vatten. Kaffe och kaka och det viktigaste av allt - den allra bästa gemenskap.
Allt kostar MINST 90:-/vuxen
Ingen föranmälan behövs, vi tror vi har så det
räcker till alla och ju fler vi blir som äter desto
fler munnar kan vi mätta ute i världen!
VARMT VÄLKOMNA!

KRETSSTÄMMA
med Sanda Västergarn Röda Kors hålles i

Gervaldsgården den 22 februari kl. 19.00
Styrelsen hälsar alla varmt välkomna till förhandlingar, information
om Röda Korset, kaffe, lotteri, god gemenskap.
Dessutom kommer Anna Ulmstedt och berättar om barnhemmet på
Filippinerna, som hon och några andra klintebor under många år
byggt upp, besökt och bygger vidare på.
Varmt välkomna och vill du, kan du också gå med i vårt Röda Kors genom att anmäla dig den kvällen eller ringa 0498/242011 - Hasse

www.sanda-gotland.net
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Mer från röda Korset och lite till…
Lotteri
Sanda Västergarn Röda Kors deltog med ett lotteri i Sanda bygdegård
vid julmarknaden kring första advent. 500 lotter inbringade ca 6 000
kr. Alla vinster var skänkta - såsom hemkokt sylt, inlagda gurkor, nybakade rullrån, torkade trattkantareller, rabarbersaft, ljusarrangemang, grytlappar, dörrkransar - både vanliga och i form av ett hästhuvud m.m. Jag tror vi hade 50 vinster! Varmt TACK alla givare och lottköpare! Nu satsar vi på nästa stora lotteri på Västergarnsdagen i juli
månad.
Vart går pengarna?
Jag tycker ni bör veta att de pengar vi samlar in i Sanda Västergarn
Röda Kors och som vi skickar vidare är mycket. Vår lilla krets har genom arrangemangen som ordnats under året sänt iväg ca 40 000 kr.
Vi känner oss stolta över vårt Röda Kors.
Mest pengar har gått till Katastrofreserven - där Röda Korset fördelar
dit där det just då behövs som bäst, men också till lokala behov,
såsom URK, rekreationsdagarna, Medmänniskan och Treudden.
Det bästa med alla arrangemangen är att det är så roligt. Vi är en fantastisk styrelse och en lika fantastisk syförening och Kupangängen är
också bäst och naturligtvis alla övriga Sanda– och Västergarnsbor
som stöder Röda Korset. Kom med oss vetja, jag lovar att du inte blir
besviken.
Lite annat
En stor eloge till dansföreningen och hembygdsföreningen som ordnade det fantastiskt fina julbordet den 9 december i Sanda bygdegård! /Hasse och Inger/
En ännu större eloge till Gunvor för hennes ”Gutar frågar gutar” på
Facebook. Så himla kul och jag har upptäckt att jag faktiskt kan LITE.
Så huka er—nej, det behöver ni inte - men jag tänker faktiskt försöka
delta i år. /Inger/
Tack för beröm, det piggar upp! /Gunvor/
www.sanda-gotland.net
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SVENSKA KYRKAN
ADVENT
Första advent var det gudstjänst i
Västergarn. Ingen snö utan regn
som vanligt. Men kyrkan var vackert upplyst och Kent predikade
kring det vanliga evangeliet och
Sanda/Klinte kyrkokörer sjöng så
vackert de vanliga adventssångerna och vi i bänkarna sjöng den
vanliga ”Bereden väg för Herran”.
Tänk vad skönt att allt ibland är
som vanligt. Efteråt var det julbord i Västergarns gamla skola.
LUCIA
Den 10 december var det Luciahögtid i Mästerby kyrka. Ett fantastiskt fint Luciatåg under ledning av Carina Hansén och Linn
Hederfeldt - vår nya kantor, som
också välkomnades den dagen.
Fast huvudpersonerna var barn
från Kyrkis i Sanda och Klinte,
Klubben och Sanda barnkör. De
sjöng alla kända lucia– och adventssånger så fint och de större
barnen deklamerade också. Lucia
var Lisa Eriksson och bland alla
tärnor fanns också Klara Sjöli. Så
det satt en stolt farmor i bänken.
Hela kyrkan var mer än fullsatt
och till den efterföljande lussebullen i skolan blev det ståplats, och
när vi kom ut från kyrkan föll det
snöflingor. Tack alla inblandade
för en fin högtid.

ANNANDAGSKONSERT
Annandag jul var det en höjdarmusikstund i Mästerby kyrka.
FourEver - hela familjerna Rödland Backlund och Kåring - föräldrar och barn, sjöng och spelade
tillsammans och var för sig. Hela
kyrkan var mer än fullsatt och applåderna ville aldrig ta slut. Arvid
Kåring, 9 år (tror jag) sjöng ensam
första versen på ”Nu tändas tusen
juleljus” och sen stämde sångarna
och hela församlingen in i de övriga verserna. Tala om att taket
kunde ha lyft sig! Alla njöt och vi
hälsar dem välkomna tillbaka
nästa år! Tack!
MEZZY CHURCH
Under hösten har vi ett par
gånger haft Mezzy Church i Klinte
församlingshem. Precis som det
låter är det rörig kyrka och idén
kommer från England. Vi börjar
en vanlig vardagskväll kl. 17 med
lite fika och något tilltugg - en enkel macka, en liten kaka eller en
bulle. Sen pysslar vi barn och
vuxna tillsammans, en liten andakt som Carina håller i och sen
lite mat, ex. makaroner och korv,
köttbullar och mos, soppa med
bröd - allt skall vara klart till kl. 19
då man bara kan åka hem och
lägga barnen mätta och belåtna.
Under hösten har vi varit mellan
45 och 55 stycken varje gång.
Nästa Mezzy Church blir den 13/2.

www.sanda-gotland.net
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SANDA har varpans framtid!
Jag har fått låna nr 4/17 av ”Nabben”, informationsorgan för
Svenska Varpaförbundet.
Mycket av innehållet i detta nummer handlar om Sanda och SM i
varpa som anordnades i Sanda i somras.
Så här står det bl.a.: ”Överallt på kastmarken sågs gultröjade varpkastare när SM i 2-manna avgjordes på Sanda IP. Sanda IF gjorde då dubbel PR för varpasporten, liksom för sin egen förening, skötte allt perfekt. Det var minsann ett lämpligt tillfälle att ”säja sig”.—Vi har 22
kastare med här, största klubben, och på tisdagar sysselsätter vi 15
ungdomar som är väldigt intresserade, upplyser Ulrica Pettersson.”
Om du inte har tillgång till tidningen eller kan låna den av någon
varpkastare så finns den att låna på
många av våra bibliotek eller på
bokbussen. /GM/

www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
Sön 14 13.00

Januari 2018
Mässa i Sanda prästgårdskapell.

Fre 19 19.00

Fredagsmys i Västergarns hembygdsgård. Sid 3

Sön 21 14.00

Gutar frågar gutar i Sanda bygdegård. Sid 1

Lör 27 11.30-14.00
Röda Korsets kroppkakslunch i Sanda bygdegård. Sid 4
Lör 27 14.00

Buldardag på Sanda kafé. Sid 9

Sön 28 16.00

Gudstjänst i församlingshemmet Mästerby.

Mån 29 19.00

Styrelsesammanträde i Sanda bygdegård.
Februari 2018

Sön 4 19.00

Ljusgudstjänst i Sanda kyrka.

Sön 11 13.00

Mässa i hembygdsgården Västergarn. Kaffe & semla.

Mån 12 16.30-16.50

Bokbussen finns vid Sanda bygdegård.

Tors 22 19.00

Röda Korsets kretsstämma i Gervaldsgården. Sid. 4

Sön 18 14.00

Gutar frågar gutar, omgång två i Sanda bygdegård.
Sanda hembygdsförenings

ÅRSMÖTE
Söndagen 18 februari kl. 19.00 i Sanda bygdegård
Roland ”Astäuen” Olsson, f.d. revymakare kåserar om
”Det stod i tidningen om Sanda”.
Kaffe med fastlagsbulle.
Vem vill du se som Årets Sandabo? Berätta för någon i styrelsen.

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Tack till Alla för en trevlig kväll i bygdegården då vi hade julbord
med dans.

Tack till elever och fröknar för ett fint luciatåg.
Tack till köket, Rita och Anette för god julmat.
Tack Gillerfors potatis, Stenhuse gård, Gutechark.
Tack till alla som kom och god fortsättning på det nya året!
Sanda dans– och hembygdsförening

Önskar köpa
mindre traktor (max 75 hp ) från 1965-85.
Gott bruksskick, hydraulisk frontlast, diesel och servostyrning.
Även intresserad av mindre vagn för ved, byggmaterial m.m.
Mvh, Aron Hejdström
Västerby
073-630 83 92

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Gott Nytt År!
En tidsbroms vore bra att ha
Den saknar man en sån här da´
När åter ett år har tagit slut
och nästa just gör sin debut
Om tidens fart kan man just undra
visst är den hög snart är man hundra
Den verkar öka hela tiden
Vid minsta blink är den förliden
Men ännu finns det dock ett hopp
i detta hastiga förlopp
Om det är någonting man glömt
och minnet verkar vara tömt
så kan man på nytt glädja sig
åt någon återuppväckt grej
Det känns ju nästan som att prya
då glömda tankar blir som nya
Det som man inte minns har hänt
blir plötsligt åter en gång känt
tills det ånyo inom kort
ännu en gång kan glömmas bort
Trots alla drycker som satt spår
minns jag det blivit ett nytt år
Och innan minnet mitt har flytt
så önskar jag ett gott fast nytt
Inge Glad
www.sanda-gotland.net
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Nyinflyttade på Route 66 i Sanda
Utmed den lilla vägslingan vid Vives med nummer 66 i Gotlands enskilda vägnät, har två familjer flyttat in under 2017.
Först i våras kom Jan Lunde Petersen, som är en av cheferna i det
danska företag som bygger kryssningskajen i Visby. Sedan kom hans
sambo Ludmila (Mila) Nalapko, som är uppvuxen i Ukraina, varifrån
hon har en lärarexamen. Hon har bott rätt länge i Sverige och vikarierar
nu som lärare lite varstans på Gotland.
De har bosatt sig i det hus som familjen Olsson-Nysten byggde för
några år sedan, på den tomt där Vives-stugan på 1700-talsgården vid
Bungemuseet en gång stått.
Paret har redan börjat sätta sin prägel på fastigheten Vives 463c , genom att bygga nytt garage, plöja upp trädgårdsland och plantera en
mängd träd och buskar, huvudsakligen fruktträd. De bidrar till grönskan
i vår socken.
I början av juli kom stockholmsfamiljen Louise och Alexander Agerman
med sönerna Philip 6 och Carl-Johan 2½ år. Efter flera års letande
hittade de sitt drömhus, ett stort vackert stenhus i andra ändan av vägslingan, Petarve 476, mitt i det öppna landskapet.
Louise har tillbringat alla sina somrar sedan barndomen på Gotland.
Hon är inredare och driver tillsammans med två andra delägare Inredningsgruppen Wittstock och Alex är tradingchef i East Capital. Båda är
stationerade i huvudstaden och kan ännu inte flytta hit för gott, men de
tillbringar så mycket tid som möjligt på ön.
Louise spelar helst tennis på fritiden medan Alex gärna ägnar sig åt golf.
Den aktive grabben Philip spelar båda spelen.
Alla är ni välkomna till Sanda!
/Arne H/
Tack Arne och Maj-Gun som hjälper mig att välkomna nya sockenbor.
Jag önskar att fler gör det, jag behöver all hjälp jag kan få. /Gunvor/
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

13

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

Vid adventsmarknaden serverades ett gott bröd som Marie Andersson
bakat. Många ville ha receptet och här kommer det:

Stinas slarvlimpa
2 pkt jäst löses i
12 dl ljummet vatten
Tillsätt: 3/4 msk salt, 3 dl sirap7 kapsyler ättikssprit, 1 påse blandade
brödkryddor, 2 kg rågsikt.
Degen arbetas väl i assistent. OBS! Degen är VÄLDIGT kladdig!!!
Hälles sen på en smord långpanna att jäsa i 1 timme. Nagga degen.
Grädda i 200 grader i nedre delen av ugnen i 1 timme.
Pensla med vatten och låt svalna i folie.
Lycka till!!

www.sanda-gotland.net
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En gammal bild från min källarkartong
25 januari 1984 hade GT ett reportage om vad skolbarn i Klinte och
Sanda gjorde på rasterna. Fotograf var Karl Melander.

Vinterlekarna är sig lika. Kälkbacken finns kvar men kälken har bytts
ut mot pulka och snow-racer. Här är det Andreas Lind och Fredrik
Larsson som ger sig ut i backen vid Sanda skola.
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 2018
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 5
MANUS IN SENAST 26/1
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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