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VALBORGSMÄSSOFIRANDE
VÄSTERGARN

SANDA

Valbyte

Bygdegården

Elden tänds 20.00
Gemensam sång och musik
av traktens talanger.
Vårtal
Försäljning av
korv och dryck

Elden tänds 20.00
Vårtal
Sång
Kaffe
Revy

VÅRLIGT
VÄLKOMNA!
Västergarns
hembygdsförening

VÄLKOMNA!
Sanda
hembygdsförening

KOM IHÅG att anmäla er till

S:T PATRICK´S DAY-firande
Sanda bygdegård lördag 14 april.
Läs mer på sidan 8, där hittar du fakta om detta trevliga arrangemang!
www.sanda-gotland.net
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Sanda Västergarn Röda Kors
Kroppkaksfest
Den 27 januari inbjöd Sanda Västergarn Röda Kors till sin årliga
kroppkaksfest i bygdegården. Mer
än 100 personer hörsammade
inbjudan och kroppkakorna med
vit sås, skirat smör, lingonsylt,
dricka och kaffe med kaka gick
bokstavligen åt som smör i solsken! God gemenskap och glatt
prat och skratt - nya och gamla
vänner möttes - ja, det är en så
trevlig tillställning, som ingen vill
missa. Cirka 10 000 kr fick vi in till
behövande.

särskilt i Klintehamnsområdet,
eftersom Wilma, som kommer
från Filippinerna, bor där tillsammans med sin familj. Några klintebor har gått samman och bildat
COS. Barnhemmet är nu klart sex pojkar bor där permanent och
det är genom Wilmas familj på
Filippinerna med ekonomiska bidrag från COS, som barnhemmet
drivs.
Anna och Wilma berättade om
resorna de gjort dit och om deras
stora engagemang, det de ger och
Tack alla kroppkaksbagerskor som får tillbaka. Fin berättelse genom
gör det möjligt och tack alla som bilder och ord om en verksamhet
som vi gärna bidrog med en slant
tog till vara möjligheten att ”äta
till.
för livet”.
Styrelsen i vår krets är oförändrad: Ordförande är Hasse Eriksson
och kassör sedan mer än 50 år är
Kretsstämma
Torsdagen den 22 februari hade Anders Olsson. Vice ordförande är
Agneta Olsson och övriga styrelRöda Korset i Sanda-Västergarn
semedlemmar Astrid Öberg, Ylva
sin kretsstämma i Gervaldsgården . En liten skara - 17 personer Rosenkvist Pettersson, Vera Sandinfann sig och efter årsmötesför- sjö, Gertrud Andersson, Eivor Vihandlingarna såldes ett lotteri och ding och Inger Eriksson.
Revisorer är Ove Norragård och
vi drack kaffe.
Kvällen avslutades med att Anna Lars Österlund.
Medlemsantalet är lite lågt - men
Ulmstedt och Wilma Bergstedt
alla i bygden är glada givare, vi
berättade om barnhemmet på
har kunnat dela ut 40 000 kr till
Filippinerna. Ett barnhem, som
byggts av en förening, COS, som olika ändamål och det är vi stolta
över.
samlar in pengar här i Sverige www.sanda-gotland.net
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Men gå gärna med i vårt Röda
Kors!
Det händer mycket i Sanda Västergarn Röda Kors: kroppkaksfesten, Västergnsdagen med stort
lotteri, bussutflykt i augusti, syföreningsauktion och kaffekalas och
julmarknad i bygdegården. Så har
vi en aktiv syförening och många
arbetar på Kupan varje vecka och
vi deltar i Kretskampen på hösten,
en Rödakorsfrågesport.
Och till allt detta är du välkommen! Ring Hasse, 24 20 11 eller
Anders, 24 20 18 för medlemskap!!!!
Rekreationsdagarnas återträff.
Rekreationsdagarnas återträff på
Kupan i Hemse den 15 mars lockade 20 personer och från Sanda
hade vi med två deltagare. God
mat - fiskgratäng och potatismos
åts under glad gemenskap.

Så underhöll Stefan Larsson oss
med musik av både Gösta Linderholm, Elvis och Svante Pettersson.
Han sjöng också en vacker
”psalm”, som ingen hört förr, på
melodin ”Den blomstertid nu
kommer” med text av Mark Levengoood. Den borde få plats i
psalmboken!
Innan alla färdtjänstbilar gick
hem, tackade vi varandra för en
fin eftermiddag och hoppades på
återseende på Holmhällar på sensommaren.
Skaparfestival
Den 10 mars var det Skaparfestival på Folkan i Hemse, Röda Korset är en av arrangörerna, så det
var några från vår krets, som var
där och både arbetade och
”förlustade” sig.
/Inger/

Blomauktion
Torsdag 3 maj kl. 19.00 i Gervaldsgården
Ett bra tillfälle att förnya dina växter, både ute och inne.
Ta med dig blomskott, tomatplantor, blomplantor och perenner
m.m. som du vill ge bort, och så hittar du
andra växter att köpa med dig hem.
Intäkterna går till Röda Korset
Naturligtvis bjuder vi på fika.

Alla är hjärtligt välkomna!
Sanda Västergarn Röda Kors
www.sanda-gotland.net
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Svenska kyrkan
Messy Church

17.00 börjar vi med fika
och sen pyssel, en kort andakt
och därefter mat och allt skall
vara klart till 19.00, då är det bara
för de vuxna att åka hem med
trötta barn, borsta tänderna och
natta dem.

Det har varit två välbesökta
Messy Church sen sist - en i varje
månad. I Klinte församlingshem
den 13 februari med över 50 deltagare, som pysslade, andaktade
och åt soppa. Högt i tak och roligt. Passionspredikan
Nästa Messy Church var i Sanda
Det har också varit passionsprediprästgård den 22 mars med lika
kan i hemmen i Sanda och Västermånga som påskpysslade och till- garn. Först hos Astrid och Robert
sammans åt pannkakor och
Öberg med Kent och vår nya diavåfflor. Helen höll en kort andakt kon Malin Martis. Sen hos Inger
och påminde om familjemässan
och Lars Österlund med Kent och
på palmsöndagen.
Robert - vår gamle kantor.
Nästa Messy Church blir i Klinte
Inger
församlingshem den 25 april, kl.

Majblomman
Klass 4 i Sanda skola kommer att från den 12 april och ett par veckor
framåt sälja majblommor. Även klass 4 och 5 i Klinteskolan gör likadant. Så öppna din dörr, då de knackar på och köp världens vackraste
blomma - den pryder och gör gott för många.
Av de pengarna som samlas in går nästan allt direkt till Majblommans ändamål, det vill säga barn som lever i familjer där pengarna inte räcker till. Det
kan handla om pengar för till exempel en cykel, glasögon, kläder och skor
eller aktiviteter på sommarlovet. Majblomman kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och har 90-konto.
Läs mer på www.majblomman.se
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Ombyggnadsrea
&

Loppis
Vi bygger om i butiken och har ombyggnadsrea

10-50%
på hela sortimentet.
”stor loppis” med kläder, leksaker, möbler
porslin böcker mm.

todej
öppettider
Långfredag & påskafton 10-15
Västergarn 0498-245120
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Bondelunch
Onsdag 11 april kl. 11.30 - 13.00
Eskelhems bygdegård
VEST-bygdens LRF hälsar alla välkomna!

I förfäders spår
1 juli kommer VEST-bygdens LRF att anordna en utställning
i Sanda bygdegård: I förfäders spår.
Där vill vi att traktorer, redskap, husgeråd och gamla ting
i lantbrukets anda skall få ta plats.
Därför vill vi redan nu be er alla att kolla i era förråd om ni har något
som kan passa i denna utställning.
Har ni några funderingar, kontakta någon i VEST-bygdens styrelse:
Ingegerd Axell, 0709922233
Ing-Marie Svensson, 0736968429
Kjell Pettersson, 242080
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BADMINTON med IK TJELVAR
TRÄNINGSTIDER
Måndagar kl. 19.30 - 21.00
Torsdagar kl. 20.00 - 21.30
PLATS
Stora Klintehallen
KONTAKT
Bernt Kviberg 070-642 27 72
Alla tränar utifrån sin egen förmåga!
VARMT VÄLKOMNA! /IK Tjelvar
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Försenat

S:T PATRICK´S DAY-firande
14 april kl. 18-01
Sanda bygdegård
Skymnings spelar irländskt
Maten serveras kl. 18-21
Varmrätt: Bacon and Cabbage
Efterrätt: Baileys cheesecake
Pris: 150 kr/vuxen inkl. mat
50 kr/barn 8-15 år inkl. mat
80 kr/person utan mat
Om du klär ut dig kan du vinna en hotellövernattning.
En hotellövernattning utlottas också.
S:t Patrick`s Day firas till minne av Irlands skyddshelgon Patrick. Det är
tradition att ha gröna kläder på sig. Om man ser någon som inte bär vare
sig kläder eller accessoarer i grönt, har man tillåtelse att nypa dem.

Anmälan senast 8/4 till Jonas & Susann, tfn 242068 eller
mail: jonas.susann@telia.com
Alla är hjärtligt välkomna, oavsett utstyrsel!
Sanda hembygdsförening
Inställt p.g.a. sjukdom och flyttat till

6 april i Eskelhems bygdegård

LEVANDE MELODIKRYSS
Lättare förtäring från kl. 18.00 - Krysset drar igång kl. 19.00
Spelplan 50 kr/st
VÄLKOMNA!
Eskelhems bygdegårdsförening
www.sanda-gotland.net
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SÅNGEN BÄR VINGAR SÅNG SOM FRISKVÅRD
Västergarns bygdegård
fredag 29/6 kl. 14-18, lördag 30/6 kl. 10-17
Ledare: Birgitta Thole
www.musima.se (här finns recensioner från tidigare deltagare)
Varmt välkommen till två dagar av gemenskap, glädje och närvaro med
Sången som verktyg och grunden i Medveten Andning.
INNEHÅLL:

Medveten Andning, teori och praktik
Fri toning
Sånger som berör
Rörelser ur yoga
Meditation
Sångens betydelse för hälsan, modern forskning
KOSTNAD: 1 200 kr.
Då ingår kompendium, frukt, dryck och fint tårtkalas på
lördag eftermiddag.
Kursavgiften betalas i samband med anmälan till
Plusgiro 615 77 56-5, senast 8 juni.
Max 12 deltagare. I avgiften ingår en bokningsavgift på
300 kr, återbetalas ej vid avanmälan.
Anmälan till musima51@gmail.com eller 073 1568787

www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
April 2018
Mån 2 14.00
Årsmöte Wadets samfällighet i hembygdsgården.
Fre 6 18.00
Levande melodikryss i Eskelhems bygdegård. Sid. 8
Mån 9 16.30-16.50
Bokbussen stannar vid Sanda bygdegård.
Ons 11 11.30-13.00
Bondelunch i Eskelhems bygdegård. Sid 6
Tors 12 12.00
Sopplunch med andakt i prästgårdskapellet Sanda
Fre 13 19.00
Vinprovning i Västergarns hembygdsgård. Sid. 7
Lör 14 18-01
S:t Patrick´sDay-firande i Sanda bygdegård. Sid 8.
Sön 15 13.00
Mässa i Västergarns kyrka
Fre 19 8.30-12.15
Bokbussen finns vid Sanda skola.
Sön 22 13.00
Gudstjänst i Sanda kyrka
Mån 23 19.00 Styrelsesammanträde Sanda hbf i Sanda bygdegård.
Ons 25 18.00
Fagning i bygdegårdsparken Sanda. Sid 11
Lör 28 09.30
Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård. Sid 11
Lör 28 11.00
Röjning och fix i bygdegårdsparken Sanda.
Sön 29 19.00
Mässa i Mästerby kyrka
Mån 30 20.00 Valborgsmässofirande vid Valbyte. Sid 1
Mån 30 20.00 Valborgsmässofirande i Sanda bygdegård. Sid.1
Maj 2018
Tors 3 19.00

Blomauktion i Gervaldsgården. Sid 3

Fred 4 18.30

Födelsedagskalas i Gullinmuseet. Sid 16

Lör 5 10.00

Fagning vid Petarve och Hildings torp. Sid 11

Lör 12 18.30

Vårdans i Sanda bygdegård. Sid. 11

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Melodikryssfrukost
Lördag 28 april - Sanda bygdegård - kl. 09.30
Kom och ät frukost tillsammans!
Sen löser vi melodikrysset, kryss och pennor finns.

VÄLKOMNA!
hälsar Anki, Hasse, Rasmus och Sanda hembygdsförening
Direkt efter frukosten den 28 april blir det

Röjning och städning i bygdegårdsparken!
Skänk en stock!!!
Så att vi kan såga bräder till renovering av
gamla scenen i parken.

Fagningsdags!!!
Onsdag 25/4 kl. 18.00 vid bygdegården i Sanda.
Lördag 5/5 kl. 10.00 Petarve
Vi bjuder på kaffe och korv.
Hyr ett torp i sommar!
Även i sommar hyr vi ut vårt torp vid Petarve.
Enkel standard med utedass.
Intresserad? Hör av dig till Ove, 070-251 67 84

VÅRDANS
Lördag 12 maj i Sanda bygdegård
Börjar med vårmat kl. 18.30
Dans till Mange Band 20.00 - 24.00
Anmälan senast 6/5 till
sandadansforening@hotmail.com
eller sms 0707442017

Sanda df hälsar alla VÄLKOMNA!
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Gutar frågar gutar 2018
Årets frågetävling för tremannalag, Gutar frågar gutar, är avklarad.
Tävlingen som har anordnats av IOGT-NTO Gotland i 36 år hade sin
finalomgång söndagen den 18 mars i Vita huset, IOGT-NTO:s hus i
Visby.
Tävlingen startade i januari med tävlingar på åtta platser, från Fårösund i norr till Hemse i söder, på många platser i samarbete med
andra föreningar. 18 februari hölls andra omgången på två platser,
Sanda och Dalhem, då sammanlagt 22 lag tävlade om en finalplats.
Årets frågor har skrivits av Sandatrion Anna Hemmungs, Anki Wallin
och Ellen Wallin. De har fått ihop en bra blandning av gammalt och
nytt, lätt och svårt.
I finalen tävlade tio lag, frågorna var ganska svåra, tyckte de tävlande,
men roliga och intressanta. Man lär sig ju också en del av att vara
med i tävlingen. Folkbildning har alltid legat IOGT-NTO varmt om hjärtat. Den första studiecirkeln startades 1902 av Godtemplarorden
IOGT. Initiativtagare var Oscar Olsson, en av de tidiga förgrundsfigurerna inom svensk folkbildning.
Tina Larsson och Conny Gahnström underhöll med sång och musik,
de fick bl.a. illustrera två av frågorna i tävlingen. Efter 18 frågor var
det så dags att kora årets vinnare i den mycket jämna tävlingen. Bara
ett poäng skilde ettan från tvåan.
Så här blev resultatet:
Ola Arvidsson, Ingrid Ekdahl, Gunnel Wallin
24,5 poäng
Gunilla Wigren Dahlin, Gunvor Nilsson, Bengt Nilsson 23,5 poäng
Eva Klint-Langland, Ebbe Klint, Lars Schill
22 poäng
Ola, Ingrid och Gunnel har nu ett stort uppdrag: Att göra 2019 års frågor till Gutar frågar gutar.
Efter tävlingen serverades kaffe med bröd i Vita husets nedervåning,
anordnat av IOGT-NTO-föreningen Oscars Minne. / Gunvor/
”Jag har tillsammans med Sophie Malmros och Kristina Laurent deltagit i Gutar frågar gutar. Vi klarade första omgången och även
andra, men sen var det kört. Men det var så roligt, så det gör vi
nästa år igen. Men finalfrågorna, som var så svåra klarade ett
Sandalag galant - Grattis!” /Inger Eriksson/
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sag häit i säistäs, sag ja i täidningJag läser ”Flair brev fran Fäi-Jakå” gar idag ner bäi Olsns
(sagmästan) att de var på Västasom är gotlandsbonden Jakob
Karlssons brev till lektor Mathias ganshålm! Ja ska säg att där matt
äntlien ha vart n brase ettar de
Klintberg 1891-1895.
kund söines häit tvärs yvar hail
Den 19´nde Mass 1893 skriver
lande.
han:
Hjär i Lau har de int vart eld laus
”Ja, i kvälls var de eld laus eller
ellar någen ellsvåd pa tretti ar, u
eldsvåd, hjär västar äi, äi någu
soken, sum int jär gutt ti säg va de da brannt a häussträckå av bäi
var förrn´n far vitä. Men hjär bäi Botls. Ja, de sked iginum
uss tykktäs sum de skudd var i
kusstainseld, för häusi sto för
Aitlaim ellar Buttle, ellar kanhänd naug byggninggar, u så var de
i Låiste, för langgt ste var de, för fodartak på häusi sått
eldn söintäs inte äutn de börr
eldsnaikstar tändäd häustake. Ja,
skärmäd upp pa himln, u de sag
de var på vintan när de brannt
äut sum um de var storar vådeld, där , u de var n hail hopen fodar
för de sag väislyftut äut pa himln. sum brannt upp me. Ja, all kräk
Ja, de stårmäd väl u. sått de var
fikk di bärgä, u daim föidäd
int fär rolit till var me där sum
sokneboar för dum, allihop för
den eldn rasädä.”
inte.”
Den 25´te Mass 1893 har han fått Är det någon som vet något om
reda på var det brann och då skri- den här branden på Västerver han så här:
garnsholmen? Hör av er i så fall
” Ja, eldsvådn, sum ja talt um vör eller skriv en bit i Sandpappret. /
G M/

Eldsvåda i Västergarn.

Kort översättning:
18 mars 1893 såg man i Lau att det brann någonstans, man trodde att
det var i Etelhem eller Buttle eller kanske i Lojsta. Elden syntes inte,
det bara lyste upp på himlen, det stormade och det såg ut att vara en
stor brand. 25 mars har han fått reda på var det brann, han läste i
tidningen att det brann på Västergarnsholmen. Sen skriver han om
senaste branden i Lau för trettio år sedan, då en lagård brann ner
p.g.a. skorstenseld, alla djur räddades dock.
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Edholms Trädfällning utför allt från gräsklippning,
häckklippning och enklare trädfällning
till avancerad trädfällning, förröjning,
dikeshuggning vid åkrar och
även annat trädgårds- och skogsarbete.
Företaget är verksamt över hela Gotland
och utgår ifrån Fröjel
Innehar behörigheter:
- Motorsågskörkort – ABC enl. Säker skog
- RA, RB för röjsåg - enl. Säker skog
- Essa Elsäkerhet
- Arbete på väg
Rutavdrag är möjligt.
Företaget är ansvarsförsäkrad
och innehar F-skattsedel

Välkommen att höra av dig för gratis offert!
Linus Edholm
Tel: 072 214 09 60 Mail: linus@edholm.eu

- Edholms Trädfällning

www.sanda-gotland.net
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Välkomna till Sanda socken! mammaledig just nu. Här kan

man få tips och hjälp med det
Ja, nu har jag gått över gränsen,
mesta vad gäller inredning, måljag menar då sockengränsen
ning, tapeter och fasadmålning/
Sanda/Västergarn, för jag är i Co- rengöring. Till deras glädje känner
lorama Klintehamn, hos Susanne de att ortsbefolkningens medveoch Tommy Jacobsson, nybyggare tenhet om butiken har ökat, de
i Sanda. -Vi har byggt nytt i Väshandlar där och har god nytta av
terby kvia, säger Tommy. Björkderas yrkeskunskaper.
haga, säger Susanne, för då hittar
Tommy är allätare av sport, har
våra bekanta oss lättare.
spelat badminton i många år för
De flyttade in i sitt gemensamma hemmaklubben IK Tjelvar. Han
bo i dec. 2016. Tommy köpte Co- har spelat golf, är på G med det
lorama Klintehamn 2013, vi sitter igen, nu är det bara tiden som
i fikarummet, där jag möttes av
skall räcka till. Susanne gillar hemen liten men naggande go vaktinredning, målar och fixar till
hund. Tommy berättar att han är äldre möbler. Promenader, hunKlintegrabb och att pappa Thure dar och jaktträning är något som
var målare. Tommy startade sitt hon gillar lite extra. Familjen vänyrkesliv vid Postverket, men blev tar tillökning, beräknat till de
sedan lärling hos ”Målar-Kalle” i närmaste dagarna efter mitt beKlinte. 2000 tog han över denna sök. ”Det kommer att ta en del av
firma och äger nu också Colorama vår fritid” säger de med glimten i
Klintehamn.
ögat. Det är en hundvalp. ”Lycka
till med den”, säger jag, och välSusanne Tilvi Jacobsson är en
Burgsvikstös, som också har måla- komnar dem till socknen.
ranor, för pappa och farfar hade Sanda- Västergarns hbf genom
målarfirma i Burgsvik, så det finns Majgun Bäckman
målarfärg och tapetvåder i bådas
ådror. Susanne lämnade vår ö och
flyttade till den danska ön Bornholm för ett tag, men är nu tillbaka på hemön.

Gla

dp

Tommy har två anställda, Susanne som jobbar i butiken och
inredningsexperten Frida, som är
www.sanda-gotland.net
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!
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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
Folkmängden ökar på landet.
Gotland har de två senaste åren haft stora folkökningar. 2016 lade
Visby beslag på två tredjedelar av ökningen. 2017 blev läget det omvända. Två tredjedelar av ökningen hamnade då ute i socknarna. 51
socknar fick fler sockenbor. På Gotland bodde vid årsskiftet 58 595
personer, en ökning med 592 personer eller 1 %.
Hur ser det ut i våra två socknar, Sanda och Västergarn? Sanda har
ökat sin folkmängd med 0,6 % = 4 personer. Vid årsskiftet bodde 689
personer i Sanda.
Västergarn är en av de socknar som ökat sin folkmängd mest, hela 8,6
% eller 15 personer, vilket innebär att Västergarn nu har 189 invånare.
Det är bara 5 socknar, Sundre, Silte, Sproge, Fleringe och Eksta som
haft större procentuell ökning.
Hur ser det ut i våra grannsocknar?
Klinte - + 34 = 2,2 %, 1603 inv. Eskelhem - +29 = 4 %, 762 inv.
Mästerby - +7 = 4 %, 181 inv. Hejde - -8 = -3,4 %, 224 inv.
Källa: Gotlands Allehanda 9 mars 2018
www.sanda-gotland.net

18

www.sanda-gotland.net
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Välkomna på

90-årskalas
Välkomna alla jazzvänner till Gullinmuseet
Fredagen den 4 maj kl. 18.30
Vi firar Lars Gullin
som skulle ha fyllt 90 år den dagen.
Vi pratar om sommarens konserter,
spisar skivor och äter tårta.

VÄLKOMNA!
Gullingruppen
Sanda hembygdsförening
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 - 150 kr
Bankgiro 5331-0819

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 17
MANUS IN SENAST 20/4
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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