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Välkomna till Sanda hembygdsförenings

Årsmöte
Sanda bygdegård söndagen 18 februari kl. 19.00
Årsmötesförhandlingar
Årets Sandabo utses
Roland ”Astäuen” Olsson, f.d. revymakare kåserar om
”Det stod i tidningen om
Sanda”.
Kaffe och fastlagsbullar
VÄLKOMNA!
Styrelsen
Sanda hembygdsförening

www.sanda-gotland.net
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Nomineringar till Idrottsgalan 2018
Årets idrottsledare.
Sofie Nilsson / Sanda IF, Visby IBK, Gotlands lantliga RF, Gotlands Ridsportförbund.
Engagerar och tränar ungdomar i varpa, är ledare
för tjejer i fotboll och innebandy, dömer hästhoppning och fixar också att vara kassör i tre föreningar.
Hon tröstar, berömmer och finns till hands för
vuxna som barn.
Årets ungdomsförening
Sanda IF
Sanda har skapat mer liv i
socknen och i gutniska idrotter. Tack vare föreningens långsiktiga arbete och
upprustning av idrottsplatsen har flera ungdomar
upptäckt och engagerat sig
i varpa och pärk.
Den förening som vinner
får 20 000 kr till sin ungdomsverkasamhet, genom
ett stipendium instiftat av
GEAB

Nominering till Travgalan 3/3 2018
Alexandra Lennström är nominerad i två
kategorier till Travgalan som
Årets kusk kat A och Årets kusk kat B
Bilden har jag tagit från
http://www.gotlandsrusstravklubb.se
www.sanda-gotland.net
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Afternoon tea
Nu i vintermörkret vill vi i Västergarns hembygdsförening bjuda in
alla, såväl barn, unga, gamla, nyinflyttade m.fl. till
AFTERNOON TEA i Västergarns hembygdsgård
Söndagen den 18 februari, drop in mellan kl. 14-16.
Ett tillfälle att träffas och umgås och givetvis njuta av smarriga bakverk, alltifrån knäckebröd till bakelser!
Kaffe/te och buffé med flera olika bakverk till
självkostnadspris.
VARMT VÄLKOMNA!
Västergarns hembygdsförening

Matiné och annat kul!
Den 3 mars kl. 15.00 - 18.00, sista lördagen på sportlovet
fixar vi ”kulsaker” och matiné för barn
i Västergarns hembygdsgård.
Något att mumsa på blir det också.
Om föräldrarna har frågor så går det
bra att maila till:
caroline.granefjord@gmail.com eller
familjenwiding@telia.com
VÄLKOMNA ALLA BARN!

www.sanda-gotland.net
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Västergarns Fiskareförenings årsmöte
Söndagen 11 mars kl. 15.00 i Västergarns hembygdsgård.
Smörgåstårta med dryck serveras.
Styrelsen hälsar välkomna!

Västergarns hembygdsförenings årsmöte
Söndag 25 mars kl. 14.00 i Hembygdsgården.
Vi bjuder på kaffe och hembakat i trevlig gemenskap.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 25 februari.
Gå gärna in på hemsidan för mer information:
www.hembygd.se/gotland/vastergarn
Vid ytterligare frågor kontakta ordf. Ingela Penje,
tel: 245028, 070-952 70 72
Västergarns hembygdsförening

Wadets samfällighetsförenings årsmöte
Söndagen 2 april kl. 14.00 i Hembygdsgården.
Vi bjuder på smörgåstårta.
Motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast 1 mars.
Wadets styrelse består av:
Ulla Gabrielsson - ordförande
Maria Eriksson - vice ordförande
Per Widing - kassör
Bengt Wickman - sekreterare
Ronny Öberg - ledamot

Lämnas till någon i styrelsen eller till:
c/o Ulla Gabrielsson,
Västergarn Mafrids 517
VÄLKOMNA!

www.sanda-gotland.net
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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

Nu är det dags för

Årsmöte i Sanda IF!
Söndagen den 25 februari kl. 13.00
i Sanda bygdegård startar årsmötet.
Efter årsmötet kl. 14.00
kommer det att finnas en lunchbuffé att äta.
Alla är välkomna och ett särskilt välkomnande riktas till
de som hjälpte till och de som sponsrade Varpa SM 2017.
Anmälan senast 16/2 till
Tomas Stenhuse, 0707312317 eller Tomas Holmqvist, 0708445212

VÄLKOMNA!
www.sanda-gotland.net
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Nu upprepar vi succén och välkomnar Dig till vårens Ayurvediska Grundkurs
i Västergarns hembygdsgård den 25–29 april 2018.
Under kursen får du kunskaper om dig själv och hur du kan hjälpa dig
själv till bättre hälsa. Kursen är också starten för dig som vill utbilda sig
till Ayurvedisk hälsorådgivare.
Läs mer om kursen på min hemsida www.lottabergqvist.se för mer information ring mig gärna på 0705–232120.
Välkommen!
Lotta Bergqvist Lotta.Ayurveda@gmail.com

0705–232120

Du vet väl att du kan boka en skönt avkopplande varm oljemassage hos mig
på Sanda, Fyrbåksvägen 21. Du hittar lediga tider på bokadirekt.se

Bondtolve
Nu har vi spelat bondtolve i snart två år. Vi tränar ungefär en gång
varannan månad under vintern och då plötsligt händer det!!
Karl-Fredrik Andersson (Kalle Smed) och Erik Holmqvist kravlar sig till
final i den stora bondtolveturneringen i Grötlingbo. Turneringen hyser ungefär 50 lag, som alla tampas om en plats vid finalbordet. Efter
åtta timmars spel var det klart att våra kämpar tog en fin andra plats
efter att ha förlorat finalen med 1-2 i set.
Mycket bra gjort och vi ser fram emot
turneringen i mars! /Tomas Holmqvist/
www.sanda-gotland.net

6

Gutar frågar gutar i Sanda
Söndagen den 21 januari tävlades det i Sanda bygdegård. Då anordnade IOGT-NTO och Sanda hembygdsförening första etappen av frågetävlingen Gutar frågar gutar. Frågorna var gjorda av Anki och Ellen
Wallin och Anna Hemmungs, de tre som vann hela tävlingen 2017.
De hade lyckats bra med frågorna, lagen fick många poäng men inget
lag fick alla rätt. Det var frågor om natur, gutamål, musik, historia,
psalmer, politik, sport m.m. m.m. Jag tror att fler än jag kommer att
minnas hur lång en pärkplan är, där kom det många siffror på svarslappen, men det behövdes ingen alls, den är hur lång som helst. Vet
du vilket nummer i nya psalmboken ”Den blomstertid nu kommer”
har? Det visste tre av lagen i Sanda, men att den är inspirerad av
Hångers källa svarade alla lag rätt på.
Tävlingen har hållits på åtta olika platser under en vecka och en hel
del nya lag har varit med och tävlat. I Sanda tävlade åtta lag med tre
personer i varje. Bästa laget i Sanda var Lars Jakobsson, Gunnar Bolin
och Mats Lindström med 28 poäng, på andra plats kom laget med
Birgitta Stenström, Eva Gahnström och Anna Gahnström med 27 poäng. Två lag hade 25 poäng, det var Ola Arvidsson, Ingrid Ekdahl och
Gunnel Wallin i det ena laget och Christer Bolinder, Tommy Söderlund och Pär Malmros i det andra. 38 poäng kunde man få och omgångens bästa lag kom upp till 28,5, ett lag som tävlade i Hellvi.
Efter tävlingen var det fikadags, smörgås med Mariannes påitu och
annat tilltugg, mycket prat och stoj, riktigt trevlig stämning var det.
Andra omgången av Gutar frågar gutar anordnas

Söndagen 18 februari
Sanda bygdegård kl. 14.00
Dalhems bygdegård kl. 18.00
Då tävlar de bästa lagen från varje tävlingsplats om en plats i finalen
den 18 mars. Servering på båda platserna.
Välkomna att lyssna på tävlingen och till en trevlig fikastund efteråt.

www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
Februari 2018
Ons 7 18.00

Gullingruppen träffas hos Malmros, Bjästavs 134.

Lör 10 9.30

Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård. S 9

Sön 11 13.00

Mässa i hembygdsgården Västergarn. Kaffe & semla.

Mån 12 16.30-16.50

Bokbussen finns vid Sanda bygdegård.

Lör 17 19-24

Dans och årsmöte i Sanda bygdegård. S 9

Sön 18 14-16

Afternoon tea i Västergarns hembygdsgård. S 3

Sön 18 14.00

Gutar frågar gutar etapp 2 i Sanda bygdegård. S 7

Sön 18 19.00

Sanda hembygdsförenings årsmöte i Sanda bygdegård. Sid 1

Tors 22 8.30-12.15

Bokbussen finns vid Sanda skola.

Tors 22 19.00

Röda Korsets kretsstämma i Gervaldsgården. S 5

Mån 26 19.00

Sanda hbf styrelsemöte i Sanda bygdegård.
Mars 2018

Lör 3 9.30

Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård. S 9

Lör 3 15-18

Matiné och annat kul i Västergarns hembygdsgård. 3

Sön 11 15.00

Västergarns Fiskareförenings årsmöte i Västergarns
hembygdsgård. Sid 4

Sön 25 13.00

Sanda IF:s årsmöte i Sanda bygdegård. Sid 5

Sön 25 14.00

Västergarns hembygdsförenings årsmöte i Västergarns hembygdsgård. Sid 4

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Försenat S:t Patricks Day firande
14 april i Sanda bygdegård
Skymnings underhåller.
Varmrätt och efterrätt.
Pris till den som har bäst utstyrsel: hotellövernattning
Även ett lotteri med en hotellövernattning
Mer information i nästa Sandpapper.
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Sanda hembygdsförening

DANS till ZAESARS
Lördag 17 februari kl. 20-24
Årsmöte kl. 19.00 med Sanda dansförening
ALLA DANSGLADA
både medlemmar och icke medlemmar
hälsas

VÄLKOMNA!
Melodikryssfrukost
Sanda bygdegård kl. 09.30
Lördagarna 10/2 och 3/3
Kom och ät frukost tillsammans!
Sen löser vi melodikrysset, kryss och pennor finns.

VÄLKOMNA!
hälsar Anki, Hasse, Rasmus och Sanda hembygdsförening
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Gammaldags klädsel är anbefalld.
Björn ser ut som en riktig skolSkolmästaren ringer in till
mästare, kubben passar lite dåligt,
eller tvärtom, för den fastnar på
1800-talsdag i Västergarn
hans huvud så den knappast går
Infört i Gotlands Tidningar 30/3
att få loss igen. I präktig sjömans1982. Björn Smitterberg skrev och rock i sekelskiftestyp kom David
Hans Blomberg fotograferade.
Lindh. Han råkade tala till skol”Din klara sol går åter upp…” Psal- mästaren utan att vara tilltalad
men ekar i Västergarns skola när och fick dagens första luggning.
David hade också två fina ägg
sjätte klassen i Klinteskolan har
1800-talsdag i Västergarns gamla med sig till skolmästaren eftersom
de skulle få betyg efter de två daskola, nedlagd sedan många år.
garna, bäst att ge lite mutor.
Skolhuset är byggt 1881 och det
är lite av den tidens förhållanden Patrik Wassberg var ovarsam med
som Björn Wassberg och hans ele- psalmboken och hamnade i skamver skall försöka finna.
vrån. Mats Toftén och Lars MalmFrån min källarkartong

Psalmversen har eleverna haft i
läxa att lära sig utantill och vissa
spelregler måste eleverna följa,
t.ex. att kalla Björn skolmästaren.
Ingen får säga något utan att
räcka upp handen, alla skall stå
upp när de talar.
Under två dagar får de 17 eleverna ta sig till skolan själva. Det är
lättare sagt än gjort, nutidens
skolbarn kan ha långt till skolan,
mer än två mil. Mats Toftén bor i
Mästerby, han får sova över hos
en kompis för att klara det. De två
sista kilometerna till skolan skall
alla gå, de skall få känna på skolvägen lite och att det faktiskt finns
spännande saker på väg till och
från skolan.

ros hade slangbellor i innerfickorna.
Skolmat i skolmatsal var det inte
tal om, nej, här var det medhavda
smörgåsar och mjölk i Kinnekulleflaska med patentkork som gällde.
Skolmästaren hade fått tag i
många skolböcker från 1800-talet,
bl.a. en geografibok som använts
av Gust. Petter Sjögren i Västergarn 1842. D:r Martin Luthers Lilla
Katekes, antagen av konungen
1873 låg på orgeln och i den stod
det ”Lilly Olsson, Sanda 1909”.
Eleverna fick naturligtvis använda
stålpenna och bläckhorn när de
skulle skriva.
Bilder finns på sid. 14 och 16.

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

Eva Dahlberg och Susanne Pettersson har bett om matens välsignelse
innan de äter upp den.
www.sanda-gotland.net
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Den gamla bilden

Skoldags i Västergarn 1982

I mars 1982 hade klass 6 i Sanda skola 1800-talsdag i Västergarns
gamla skola. Här är det skolmästaren Björn Wassberg som ringer in
till lektion. Reportaget fanns i GT, fotograf Hans Blomberg.
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 9
MANUS IN SENAST 23/2
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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