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Valborgsfirande
Sanda
Bygdegård

Västergarn
vid Valbyte

Elden tänds 20.00

Elden tänds 20.00

Sanda & Klinte kyrkokör

Gemensam sång och musik
av traktens talanger.

Vårtal av Julia Österlund
Årskurs 5 Sanda skola
ordnar fika och lotteri
Sandarevyn (2.0)
återuppstår
Välkomna!
Sanda
hembygdsförening

Vårtal
Försäljning av korv och
dryck
Vårligt välkomna!
Västergarns
hembygdsförening

www.sanda-gotland.net
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Naturreservat vid Vivesholm
Länsstyrelsen meddelar att Vivesholm nu är naturreservat och därmed gäller vissa föreskrifter för allmänheten som vill vistas där.
I naturreservatet ingår fastigheterna Sanda Stora Varbos 1:11, Sanda
Vives 1:7, Sanda Bjärstavs 1.29, Sanda S:39 samt ett havsområde utanför kusten.
Det här får du inte göra från och med nu:





göra upp öppen eld
medföra okopplad hund
bedriva draksurfing (kitesurfning) mellan 15 mars och 30 juni
framföra motordrivet fordon förutom på vägen fram till skyltstället vid fornborgen
Beslutet i sin helhet finns att ta del av på Länsstyrelsen i Gotlands län,
Visborgsallén 4 (Nya Visborg), 621 85 Visby samt på länsstyrelsens
webbplats www.lansstyrelsen.se/gotland
Beslutet är överklagat, men gäller nu, enligt Radio Gotland.

Hur många är vi i Sanda och Västergarn?
Tidningarna har publicerat statistik över Gotlands befolkning vid årsskiftet och den visar att Sanda har ökat med fem personer och hade
vid årets slut 685 invånare. Västergarn minskade med tre personer till
174 invånare.
Trend 2011 - 2016 visar att Sanda har ökat med 1,6 % vilket innebär
11 personer. Västergarn har under samma tid ökat 5,5 % = 9 personer.
Sedan 2011 har bara 34 socknar haft ökad folkmängd och bland dem
befinner vi oss alltså. Sanda intar en elfteplats bland Gotlands socknar, strax efter Eskelhem som har 733 invånare.
Minsta socknen är Sundre med 23 invånare och största är Västerhejde
med 2390 invånare. 46 % av gotlänningarna bor nu i Visby, Västerhejde eller Väskinde.
Källor: GT och GA

www.sanda-gotland.net
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Sista tangon i Svedala
Sara Lindh och Niklas Fransson - soppteater
Sanda bygdegård 6 maj kl. 19.00
Duon fortsätter att resa runt i en gammal Volvo med sina
humoristiska, tröstande och kärleksfulla hyllningar till livet.
Sånger är hämtade ur bl.a. Eartha Kitts, Ray Charles och Betty Carters,
Roiberta Flacks, Jacques Brels, Benny Anderssons och Björn Ulvaeus,
Cornelis Vreeswijks och George Gershwins repertoar.
Alla texter är på svenska.
”Härligt, burleskt, jazzigt och gripande.” Smålandstidningen
”Det är innerligt, humoristiskt, elegant, upplyftande och varmt…
En intim och varierad föreställning som berör…
Tonträffen är perfekt.” Arbetarbladet, Gävle.
Biljetter inkl. soppa
och kaffe:
250 kr, medlem 210 kr
Boka på
sudret.tf@riksteatern.se
Till föreställningen i
Sanda kan biljetter även
köpas på biblioteket och
COOP i Klintehamn.

VÄLKOMNA!
Sudrets teaterförening
och
Sanda hembygdsförening

www.sanda-gotland.net
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Inbetalningskort
till Sanda IF.
Klipp ut vid behov.
Kom ihåg att skriva
namn.
100 kr / medlem
Ungdom gratis.

VEST-bygdens LRF
anordnar
veterantraktorrally
2 juli.
Fixa traktorn och kom
med.
Mer info kommer
senare.
Styrelsen.

www.sanda-gotland.net

4

Gemenskapsträff
Sanda stationshus/Gullinmuseet
Onsdag 3 maj kl. 13.30
Bo-Georg Lindgren läser egna dikter
Olof Stenström och Kristina Broberg sjunger
Kaffe, lotteri

VÄLKOMNA!
Sanda EFS
www.sanda-gotland.net
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Kallelse
Samtliga delägare i Ammor jordägare samfälld mark kallas till möte
lördagen den 22 april kl. 10.00.
Efter mötet städar vi vår gemensamma mark. Medtag redskap.
Vi bjuder på grillad korv.

Välkomna!
Ammor jordägare samfälld mark gm. Zorica Grufberg, tel. 297129

Årsmöte
I Wadets samfällighetsförening
Måndag 17 april kl. 14.00 i Västergarns hembygdsgård.
Vi bjuder på smörgåstårta.

VÄLKOMNA!

Suderviljans Handelsträdgård
Från den 15/4 har vi lördagsöppet 10-14.
Mån-fre: 8-16
Nu finns det fröer och sättlökar.
Erbjudande inför påsken:
Penséer 8 kr/st
Plastkasse med 8 st penséer: 50 kr
Påskliljor: Ta 4 betala för 3.
Besök oss på Sicklingsvägen 7, Klintehamn
Tel: 0498-240189
www.sanda-gotland.net
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Röda Korset
Kroppkakskalas
Sista lördagen i januari inbjöd
Sanda Västergarn Röda Kors som
vanligt till kroppkakskalas i bygdegården. 90 personer hörsammade
inbjudan och kom och åt. Kroppkakor, vanliga och vegetariska,
med tillbehör - vit sås och skirat
smör, riktig hemkokt lingonsylt,
dricka och kaffe inbringade cirka
6000 kr. Ett trevligt årligt återkommande arrangemang. Ett
sent, men ändå mycket välment
från styrelsen - TACK alla kroppkaksbakerskor och alla som kom
och åt.
Kretsstämma
Den 23 februari hade Sanda Västergarn sin Röda Kors-stämma i
Gervaldsgården. En liten skara
kom och årsmötet klarades
snabbt av och därefter såldes ett
lotteri, kaffe dracks under glatt
samspråk och sedan berättade
Göran Wahlqvist från Röda Korset
Gotland om just Röda Korsets engagemang ute i världen och här
hemma. Han berättade om insamlingar för att lindra nöden ute
i världen och om Kupanverksamhet på Gotland som inbringar hisnande summor. Bara vår lilla krets
samlade under året in 34 000 kr

och vi delade ut 30 000 kr. Det
mesta till Katastrofreserven men
också till verksamhet på hemmaplan - rekreationsdagarna, Treudden och URK.
Styrelsen ser ut som vanligt med
Hasse Eriksson som ordförande
och Anders Olsson som suttit 50
år som kassör. Övriga medlemmar
i styrelsen är Agneta Olsson,
Astrid Öberg, Eivor Viding, Gertrud Andersson, Inger Eriksson,
Ylva Rosenqvist Pettersson och
Vera Sandsjö.
Vi är 70 medlemmar och har under året fått fyra nya men vi vill ha
fler medlemmar!!!
Mycket händer i vårt Röda Kors olika insamlingar såsom kroppkakorna, lotteri vid Västergarnsdagen och adventsmarknad i
Sanda, kaffekalas & auktion. Vi
har också våra styrelsemöten, en
aktiv syförening, deltar i Kretskampen (frågesport varje höst),
bussutflykt varje sensommar, arbete på Kupan minst 3-4 gånger
varje månad - säkert har jag glömt
något.
Men som medlem och i alla våra
verksamheter är du varmt välkommen.
→

www.sanda-gotland.net

7

Rekreationsdagarnas återträff
Den 9 mars hade Rekreationsdagarna återträff på Kupan i
Hemse. Cirka 30 personer kom
och från vår krets var det fem deltagare. Vi åt god mat från Selmas
och det blev en trevlig eftermiddag, där skratt och prat blandades
med sång och musik av spelmännen Sören Larsson och Bosse
Hansson.
Skaparfestival och inspirationsdag
Ett par dar senare - den 11 mars
var det Skaparfestival på Folkan
där Röda Korset är en av arrangö-

rerna och flera från vår krets var
ute och både arbetade och
”förlustade” sig.
Så gick det bara en vecka, så var
Anders, Inger och Hasse på Suderbys på en inspirationsdag som
Röda Korset anordnade. Mycket
bra information gavs från både
Röda Korset på riksplan och från
Gotland. Under 2017 skall vi fortsätta att jobba för att våra flyktingar skall ha det bra och för att
”det nära” Röda Korset skall bli
kvar. En lång bra dag var det.
Inger E

Svenska kyrkan
Familjegudstjänst
En fin liten familjegudstjänst var
det i Hejde EFS den 19 mars. Kyrkis från Sanda och barnkören
medverkade. Kören sjöng ett flertal sånger under Roberts ledning
och kyrkisbarnen framförde ett
litet fint spel om bland annat bönen, under Carina och Ediths ledning.

Helen predikade om kampen mot det onda och
kyrkisbarnen läste också en förbön som de själva skrivit. En fin
stund i missionshuset som delades av små barn och gamla och
som avslutades med gemensamt
fika
Inger

Köp en majblomma!
Klass fyra och fem i Sanda skola säljer majblommor.
Köp världens vackraste blomma som både pryder
och gör gott. Från den 6 april till valborgsmässoafton
kommer barnen och knackar på din dörr.
8

Final i Gutar frågar gutar
Finalen i IOGT-NTO:s frågetävling Gutar frågar gutar ägde rum i
IOGT:s lokal Vita huset i Visby söndagen 19 mars. Det blev en jämn
kamp mellan ett lag från Sanda och ett från Eskelhem/Gerum. När de
18 frågorna var avklarade låg de båda lagen på samma poäng och det
var bara att ta till utslagsfrågorna. Första frågan handlade om var alla
bankkontor på Gotland fanns och det klarade båda lagen. I utslagsfråga två skulle man på två minuter ta fram alla socknar med tre bokstäver, lika jämnt igen, alla rätt. Nu fanns det bara en utslagsfråga
kvar: Skriv ner alla socknar med fyra bokstäver. Där klarade Sandaborna alla socknar utom en, Fole.
Då var det alltså klart att laget med Ellen Wallin, Anki Wallin och Anna
Hemmungs hade segrat och på andra plats kom Lars Jakobsson, Gunnar Bolin och Mats Lindström.
På tredje plats kom ett lag från östra sidan av ön, Gunilla Wigren Dahlin, Gunvor Nilsson och Bengt Nilsson.
Därmed hade Bosse Jakobsson, Olof Thomsson och Bror Söderström
klarat av sin uppgift med årets frågor. Nu är det Ellen, Anki och Anna
som får fundera ut frågorna till 2018.

Blomauktion
Torsdag 4 maj i Gervaldsgården kl. 19.00
Ett bra tillfälle att få nya växter både ute och inne.
Ta med dig blomplantor, blomskott, perenner och nysått mm.
som du vill ge bort. Kanske hittar du något annat att ta med hem.
Behållningen går till Röda Korset.
Fikapaus ingår naturligtvis.
Alla hjärtligt välkomna!
Sanda Västergarn Röda Kors
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
APRIL 2017
Sön 9 14.00

Tors 13 19.00

Familjemässa i Mästerby kyrka. Barn medverkar.
Kaffe.
Skärtorsdagsmässa med avklädande av altaret i
Mästerby kyrka.
Påskdans i Sanda bygdegård. Sid. 11

Fre 14 15.00
Lör 15 23.00

Långfredagsgudstjänst i Mästerby kyrka. Sång
Påsknattsmässa i Mästerby kyrka.

Sön 16 13.00

Pastoratshögmässa i Mästerby kyrka. Sanda &
Klinte kyrkokör.
Emmausmässa i Mästerby kyrka.

Tors 13 19.00

Mån 17 10.00
Mån 17 14.00

Årsmöte i Wadets samfällighetsförening i Västergarns hembygdsgård. Sid. 6

Tis 18 18.00

Veckomässa i Sanda prästgårdskapell.

Ons 19 18.00

Fagning vid Sanda bygdegård. Sid 11

Ons 19 18.10-18.40

Bokbussen stannar i Västergarn, grusplanen

Fre 21 19.00

Whiskyprovning i Västergarns hembygdsgård. Sid 5

Lör 22 10.00

Möte med Ammor jordägare samfälld mark. Sid 6

Sön 23 10.00

Fagning vid Petarve vattensåg. Sid 11

Sön 23 10.00

Gudstjänst i Sanda prästgårdskapell.

Tis 25 18.00

Veckomässa i Sanda prästgårdskapell.

Sön 30 20.00

Valborgsfirande vid Valbyte. Sid. 1

Sön 30 20.00

Valborgsfirande vid Sanda bygdegård. Sid 1

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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MAJ 2017
Tis 2
Tis 2 18.00
Tis 2 19.00

Bokbussen finns vid Sanda skola.
Veckomässa i Sanda prästgårdskapell.
Styrelsemöte Sanda hbf i bygdegården.

Ons 3 13.30
Tors 4 19.00

Gemenskapsträff i Sanda stationshus Sid 9
Blomauktion i Gervaldsgården Sid 9

Lör 6 19.00
Sön 7 10.00

Sista tangon i Svedala. Soppteater i Sanda bygdegård. Sid 3
Mässa i Västergarns kyrka.

Mån 15 19.00

Hjärt– och lungräddning i Sanda bygdegård. Sid 13

Ons 17 19.00

Hjärt– och lungräddning i Sanda bygdegård. Sid 13

Ny kopiator
Sanda hembygdsförening har köpt en ny kopiator för bl.a. de pengar
som kommit in till Sven Bäckstädes minne. Kopiatorn är inte nytillverkad, men vi hoppas att den skall fungera bättre än den förra.

Fagning
Sanda bygdegård
Onsdag 19 april kl. 18.00
(Reservdag 20/4)
Petarve vattensåg
Söndag 23 april kl. 10.00
Grillad korv och kaffe bjuder
hembygdsföreningen på.
VÄLKOMNA!
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Årsmöte med Västergarns hembygdsförening

sockendag gemensamt med
Träibatens kappsegling i hamnen,
Söndag 26 mars samlades trettio- konstutställning, lammfest, återtalet västergänningar till årsmöte i kommande tisdagsvandringar,
”fredagsmys”, ölprovning, afterhembygdsgården, gamla skolan.
noon-tea…
Det bjöds på kaffi och saffranspannkaka, delikat med mycket
Med varsam hand har vi börjat
saffran i, tillverkad av Håkan Nor- med renoveringen av stenladan i
denberger.
trädgården där vår tanke är att ha
olika sommaraktiviteter.
Ingela Penje hälsade välkomna,
öppnade mötet och överlämnade
klubban till årsmötets ordförande
Peter Molin. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Styrelsen beviljades
ansvarsfrihet och Ingela Penje redogjorde för verksamhetsåret
med en bildpresentation.
Det har varit ett aktivt år. Vårröjning vid hembygdsgården och på
den plats i Pers skog där vi anlägger en naturstig, utegym och lekplats. Stigarna är belagda med
bark. Vi har tagit fram skyltar om
djur och natur som skall sättas
upp där. En utegrill är byggd, en
Trojaborg, utegymmet och lekplatsen fortsätter att växa.
Lägenheten i HBG har målats om
och piffats upp med ny inredning.
Gå gärna in på vår hemsida och
kika. www.vastergarn.info . Sedvanlig Valborg vid Valbyte. Kreativt skapande, Qi gong på festplatsen, stickkafé, gökotta, släkrensning vid badplatsen i hamnen,

Och inför julen restes så en vacker
och belyst gran på festplatsen,
som i år fick sällskap av en lika ,
om inte mer belyst och enebeklädd bock!
Caroline Gränefjord redogjorde
för de Leader och EU-bidrag vi har
fått för utveckling och tillgänglighet av hembygdsgården.
Och arbetet med Bygdeband fortsätter.
Till ny styrelse valdes:
Ordförande: Ingela Penje, vice
ordförande: Per Widing, kassör:
Barbro Vigström, sekreterare: Carina Widing.
Ordinarie ledamöter: Caroline
Gränefjord, Håkan Nordenberger,
Kjell-Åke Vigström.
Suppleanter: Åke Andersson, Malin Hammarén, Thomas Johansson, Håkan Westberg och Eva Widing.
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Revisorer: Jan Svensson, Nina
Ljung. Suppleanter: Maria
Ahlstäde, Bibbi Andersson.
Valberedning: Majgun Bäckman,
Gunnar Hoas och Göran Nilsson.
Tackblommor överlämnade still
avgående ledamot Majgun Bäckman men hon kommer att finnas
med ändå. Det är vi glada för.

Årsmötesförhandlingar brukar
inte alltid tillhöra de mest spännande möten man kan vara med
om, men Västergarns hembygdsförenings möte var som alltid utomordentligt trevligt . Och alla ser
fram emot ett nytt och spännande
verksamhetsår.
Ingela Penje

Hjärtstartare
på gång i Sanda
Inbjudan till utbildning i
hjärt– och lungräddning
I Sanda bygdegård
måndag 15 maj och onsdag 17 maj
kl. 19-21
Max 15 personer varje kväll.

Anmälan till
Eva Lerman
070 8242137

Påskdans
Sanda bygdegård, skärtorsdagen 13 april
19.00 - Mat
20-24 - Dans till Oktav
Anmälan senast 8 april
till Anki 0707 442017 eller
sandadansforening@hotmail.com
VÄLKOMNA!
Sanda dansförening
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Välkommen till världen och Sanda-Västergarn!
Ja, nu vill vi gratulera Harriet och Gustaf Leijonhuvud, boende i
Sanda, till den lyckliga tilldragelsen av att ha fått tvillingar, de kom
den 25 januari med start kl. 09.20.
Greta, 6 år i sommar och Lo, som blir 4, är nu storasystrar till Olof,
som kom först och vägde 3 500 g. Ca 27 minuter senare kom lilla Ingrid, jo lilla, för hon vägde 2 800 g. Så nu har familjen tre tösar och en
sork, vilken rikedom!
Gratulerar gör Sanda och Västergarns hembygdsföreningar
gm Majgun Bäckman.

Välkommen till socknen!
Jag har nu hittat en barnfamilj på Stormstigen i Sanda, vi
säger gärna Västergarn, eftersom det är på kustvägen mot Klintehamn och folk hittar lättare till oss, om vi säger Västergarn, säger
Rebecca. Familjen Hofvander flyttade hit 2015 på senhösten, så de
har hunnit med att fira två jular här.
I familjen finns också Max, som fyller fyra i april och lilla Tiger-Lo, två
år. Familjen kommer närmast från Örebro. Rebecca är bördig från
Gotland, men studerade i Örebro till sjuksköterska och sedan vidare
inom psykiatrin och här på ön fanns då den tjänst som passade, en
tjänst inom det mobila teamet, som, psykiatrisköterska. Mobila teamet jobbar med patienter på hemmaplan och nyutskrivna patienter
som behöver stöd och hjälp.
Sonic jobbar på fastlandet i veckorna, har inte lyckats hitta det jobb
han söker och jobbar med på Volkswagen i Södertälje. Så det får
pendlas ett tag till, säger han. Barnen går på ”uteförskola” i Visby,
den vid Leva, praktiskt, med vägen till och från jobbet, säger Rebecca.
Familjen väntar nu på våren, att få komma ut och leka och fixa i trädgården, undersöka den och hitta lekkamrater till barnen, ser också
fram emot den Mulleskola, som planeras i Västergarn. Naturstigen,
som det jobbas med, låter spännande.
Välkommen till socknen säger Sanda och Västergarns hembygdsföreningar gm Majgun Bäckman
www.sanda-gotland.net
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En hälsning från Stockholm
För ett tag sedan fick jag e-post från Hans Wirsén där han bl.a. hälsar
till alla som känner familjen Wirsén. Han skriver vidare: ”Jag brukar
snubbla in och läsa Sandpappret ibland. Svenska Dagbladet, har sedan
några månader, en tjänst där de scannat in samtliga nummer sedan
1884. Bland dessa gjorde jag några fynd - både ruskiga och andra mer
sansade - gammalt och nytt - med sandaanknytning.”
Här får ni nu ett smakprov från Svenska Dagbladet 1889-10-12.

Ett sorgligt slut på leken
tog det i torsdags afton för 30 åriga pigan Anna Lovisa Nilsson,
tjenande vid Ganne gård i Sanda socken på Gotland. Lovisa Nilsson
som var storväxt och starkt byggd, plägade gerna brottas med grannskapets drängar för att visa sin manhaftighet och öfverlägsenhet i
styrka.
Så höll hon också i torsdags afton i förra veckan på att brottas med
drängen Wilhelm Melin, hvilken ej tjänar vid Ganne, utan är boende
hemma hos modern, men under dagen varit behjelplig med potatisupptagning vid gården. Den vänskapliga brottningen började inomhus
vid aftonvarden och fortsattes efter densamma ute på gården. Slutligen blef Melin trött på leken, som pigan dock ville fortsätta. När hon så
skulle rusa på honom, böjde han sig ned och satte fram hufvudet med
den påföljd, att Lovisa Nilsson häftigt stötte magen på det samma.
Hon kände genast svårare smärtor, hvilka dock så småningom tycktes
gå öfver, så att hon på aftonen kunde sätta sig att sy. På natten återkommo dock pågorna, hvilka under fredagen och derpå följande natt
blefvo allt värre, hvarför hon i lördags forslades hem till sina föräldrar
vid Mafrids i Vestergarn, der hon slutligen i söndags afton dog under
förfärliga plågor, berättar Gotlands Allehanda.

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
Från min källarkartong…
Klockare avtackad vid kontraktssamling i Sanda
Gotlands Allehanda 11 april 1978
På söndagen den 10 april 1978 avtackades Henning Svanborg efter
17 års tjänst i Sanda och Västergarn. Kauko Terävuo överlämnade ett
armbandsur med inskription, Sune Larsson och Astrid Friborg överlämnade blommor.
Henning Svanborg efterträdde Oskar Johansson som då varit klockare
i 40 år. Det har varit en intressant tid, säger Svanborg och han har
trivts med sitt arbete. Han tycker att det är rätt många kyrkobesökare
och deltagarantalet har hållit sig konstant. Församlingen ökade förra
året (1977) med 23 personer.
Ansvaret som kyrkans väktare har ökat de senaste åren. Numera får
klockaren plocka bort alla värdesaker ur kyrkan efter gudstjänsterna i
händelse av inbrott. En gång har det hänt att en ljusstake blivit stulen.
Den nye klockaren, Ove Sühr, hälsades välkommen och fick också
blommor. /GM/
www.sanda-gotland.net
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Från redaktören!

Ramslöken är klar…
Så fort det går nu. För några dagar sedan såg man bara små gröna
blad på väg upp och nu kan man göra soppa på dem, eller något annat.
Ramslökssoppa.
2 mjöliga potatisar
1 fänkål
rapsolja
1 tsk fänkålsfrö + 1 lagerblad
1½ l grönsaksbuljong
2 dl crème fraiche
50 g ramslök
salt, socker, peppar och citron
Stek potatis och fänkål och kryddor lätt i rapsoljan. Tillsätt buljong
och crème fraiche. Koka. Lägg i ramslök. Mixa.
Vill ni ha lite ramslök? Kom och plocka. Jag kan inte göra av med allt
själv.
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 18
MANUS IN SENAST 28/4
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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