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Sanda bygdegårdspark 

Lördag 18 augusti kl. 20 - 24 

Dans till Zaesars. 

Servering, kaffe, korv m.m. 

Bollkastning, chokladhjul, lotteri 

Regnar det så flyttar vi in i bygdegården 

ALLA  

VÄLKOMNA! 

 

 

Sanda dansförening i samarbete med Sanda hembygdsförening 
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Sandamästerskapen i stainvarpe 
26 tappra varpakastare samlades lördagen 21 juli 08.30 vid Ola Ar-
vidssons lastbryggor och alla insåg att även denna dag skulle bli varm. 
Det är inte mycket skugga stationsplanen bjuder på, som de flesta vet. 
Kastarna fick helt enkelt bita ihop och söka skugga mellan kulorna och 
dricka vatten i mängder. Kl. 16 landade den sista varpan på den mjuka  
och torra marken och pristagarna var utsedda. 

På tredje plats kom Roland Löfqvist Sommestad, Jan Östlund och 
Mauritz Westergren. 
Andra plats: Erik, Oskar och Agne Broberg 
Segrare blev Tomas Holmqvist, Erik Holmqvist och Hanna Gustafsson. 

Vi vill tacka våra sponsorer: Hembygdsföreningen för lån av planen, 
Tomas Stenhuse och Tomas Åström för priserna. Putte Westergren 
för lån av vattenbingen. Ola Arvidsson för lån av bod, lastbryggor, gry-
tor, kaffebryggare m.m. Hoppas ingen är glömd. 

Tack alla som var med och bidrog. Vi är glada för att ni vill vara med 
och kasta stain med och mot oss. Det är ju faktiskt så att utan er hade 
det inte blivit något SM.  

Ha en fortsatt härlig sommar önskar Botvidegänget. 
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Röda Korset på Västergarnsdagen 

Vårt lotteri på Västergarnsdagen blev som vanligt mycket uppskattat. 
Strax efter klockan två var 500 lotter slut! 5 000 kr blev behållningen. 
Tack alla givare - erkända konstnärerna Anna-Stina Purk och Ingela 
Penje - stora företag, Gotlands Media, Tofta Strandpensionat och 
Viklauköket, men också alla vanliga givare, som syltat, saftat, bakat, 
sytt och skänkt vinster. Varmt tack till er alla och till alla lottköpare - 
välkomna till nästa lotteri i adventstid i Sanda, då tror jag vi ojar oss 
över kylan och snön.  
/Inger/ 

 

Grillkväll i prästgårdsparken 

Onsdagen den 11 juli ordnade Malin Martis - Svenska kyrkan en grill-
kväll i Sanda prästgård. En mycket uppskattad tillställning och dit kom 
mer är 50 personer. Gunnar hade kört bord och bänkar och Malins 
man Fredrik och Hasse grillade och Malin höll ihop allt, tillsammans 
med Ingrid, en diakonvän och några från församlingen.  

Micke Åstrand, Torbjörn Möllerström och Malin ledde allsång och 
hade satt ihop ett musikquiz. Kaffe och hembakta chokladbröd bjöds 
det på efter kött och potatissallad och kvällen blev sen, innan vi skil-
des åt. Då potatissalladen var skänkt av Rydbergs—tack för det - och 
en valfri slant lades av gästerna, så blev det en slant över till diakoni-
kassan.  

Alla var överens om att det här borde bli en tradition och gav en stor 
eloge till Malin.  /Inger/ 

Har du glömt att betala  

medlemsavgiften till Sanda hembygdsförening? 

Ingen fara, du hinner ännu, med det här numret följer  
              inbetalningskort för 2018. 

 

75 kr för enskild medlem  
150 kr för familj. 
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Gemenskapsträff  

 

Onsdag 12 september kl. 13.30 
  

I stationshuset/Gullinmuseet 
 

”Kvinnor i Etiopien” - Missionär 

Kersti Karlsson berättar 

Servering. 
 

Alla hjärtligt välkomna! 
 

Sanda EFS 

Året runt boende önskas hyra 
F.d. västergänning önskar återvända till trakterna av Västergarn - 
Sanda. Efter många år i stan har längtan efter naturen blivit för stark 
och det är dags att återvända. Så om någon vet något/får höra om 
något åretruntboende, som är ledigt/blir ledigt, så är ni mer än väl-
komna att höra av er till mig.  
Jag har inte behov av något jättehus, men gärna en liten trädgård och 
en skälig hyra.  
Tackar på förhand 
Mona Berg (fd Sundberg) 
monaberg@hotmail.com 
0736-735102 

Gratisloppis (nästan) 

i garaget vid Runne 4 augusti 

Lite av varje och om man tycker 
det är värt nåt,  

lägger man en slant i Röda Kors-
bössan på bordet.  

Det som blir kvar åker till  
återvinningen.  

Jag behöver plats att ställa saker 
jag köper hem från Kupan, då jag 

jobbar.  /Inger/ 

Sanda-Mixen 

Onsdagen den 6:e juni kastades Sanda-mixen i varpa. Det var 14 två-
mannalag bestående av 1 ungdom och 1 senior/oldboys i varje lag. 
Det var en trivsam och lärorik dag för alla.  

I finalen möttes Leo Karlsson, Sanda IF / Anders Dyplin, Roma IF mot 
Janne Larsson, Eksta IF / Jakob Kysinger, Vallstena IF, där Leo och An-
ders slutligen stod som segrare av tävlingen. 

Vi tackar Klintehamns Redovisning och Björkhaga strandby för priser-
na till ungdomarna och Stenhuse gård och Warfsholms pensionat för 
priser till de vuxna.                                          Se bild på nästa sida. 
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Lassemans tolva 
Den 10:e juli deltog åtta ungdomar från Sanda IF i DM i centimeter i 
Hablingbo. Här kastade man 3 kulor (36 kast). Följande placeringar 
tog våra ungdomar: Yngre flickor vanns av Freja Sjölander, 1416 cm 
och tvåa Wilma Gillerfors, 1439 cm. 

Äldre flickor vanns av Ella Stenman, 1126 cm och tvåa blev Emy Wes-
tergren, 1524 cm.  

Yngre pojkar vann Anton Westergren, 1653 cm. 

Äldre pojkar, andra pris Hannes Sjölander, 1147 cm och trea Leo 
Karlsson, 1270 cm och Lukas Gillerfors sexa på 1696 cm.  

Smid-Gustens minne för bästa 36:a vann Ella Stenman, 1126 cm och 
hon vann även Rolf Nordins minnespris för bästa tolva på fina 275 cm! 
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Stångaspelen 

Årets höjdpunkt för ungdomarna är Stångaspelen! Först ut för varp-

an var i år lagkulan. Där tävlade Smaknattarna om Erland Nilssons 

vandringspris. Sanda IF tog även i år hem detta pris genom Freja Sjö-

lander, Anton Westergren och Svante Engström. Även på andra plats 

blev det Sanda IF med Wilma Gillerfors, Moa Farinder och Linnea 

Westergren.  

De äldre ungdomarna tävlade i Smasårkar/smatöisar, här blev det 

Sanda IF på både första och andra plats. Högst upp på prispallen stod 

Leo Karlsson, Hannes Sjölander och Lukas Gillerfors och andra pris 

gick till Emy Westergren, Ella Stenman och Elsa Vestberg. 

Lördagen började med centimeterkastning, 12 kast. Här tävlade 

Smaknattarna om Mulde VK:s vandringspris, vinnare blev Anton Wes-

tergren, 373 cm, före Freja Sjölander, 539 cm.  

Smasårkar/smatöisar vanns av Hannes Sjölander, 201 cm, tvåa blev 

Ella Stenman, 344 cm, trea Leo Karlsson, 358 cm, fyra Emy Wester-

gren, 411cm och åtta Lukas Gillerfors, 887 cm.  

Individuella kastningen kastades direkt efter cm och där segrade 

Freja Sjölander före Anton Westergren i Smaknattar. I klassen Äldre 

töisar vann Emy Westergren före klubbkompisen Ella Stenman. Bland 

Äldre sårkar kom Hannes Sjölander på en fin andraplats och Leo 

Karlsson knep tredjeplatsen. Lukas Gillerfors kastade till sig en sjätte-

plats.  

Anna, Sofie och Ulrika 

Ungdomsledare 
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Berith Hoas minnespris 2018 

Motivering: 

Dessa tre töisar har varit med i många år och utvecklat sin förening 
med ungdomar i varpa och även andra sporter.  

Ni blandar lek och allvar och får ungdomarna att trivas i alla samman-
hang.  

Varpaläger och nya tävlingar och Svenska Mästerskap inspirerar ung-
domarna. Ni tre är ett föredöme för varpa och ledarskap.  

Det är med stor glädje och stolthet som vi i Mulde VK vill ge Berith 
Hoas minnespris 2018 till 

Ulrika Pettersson, Sofie Nilsson, Anna Pettersson 

Jan-Inge Ahlgren ordförande Mulde VK  
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Lör 4  19.30  Helgmålsbön vid Kovik. Anna-Karin Renard, fiol &  

   sång. Robert Nyström, dragspel. 

Sön 5 13.00 Visningsgudstjänst i Sanda kyrka. Kaffe. 

Mån 6 19.00 Jazzklassiker i Gullinmuseet/stationshuset Sanda. 11 

Tors 9 19.30 ”Beau soir” Fransk och nordisk musik. Romanser och 

   pianomusik med Marianne Gottlander, sång, Jonas  

   Lundahl, piano. Mästerby kyrka. 

Sön 12 16.00 Gudstjänst i Mästerby kyrka. 

Sön 12 18.00 Trivselafton vid Kovik.  Sid 9 

Lör 18 13.00 SM i kubb på Sanda IP.  Sid. 9 

Lör 18 19.30 Helgmålsbön vid Valbyte. Olle Jonsson, sång & gitarr 

Lör 18 20.00 Basar i Sanda bygdegårdspark.  Sid. 1 

Sön 19 09.00 Röda korsets bussutflykt till Fårö.  Sid. 8 

Lör 25 11.25 Västergarnsmästerskapet i golf.   

Mån 27 19.00 Styrelsemöte Sanda hbf i bygdegården. 

 

Sön 2 10.30 Veterantraktorrally. Samling vid Österlunds maskin-

   hall Boterarve.  Sid. 9 

Sön 2 13.00 Gudstjänst i Sanda kyrka. 

Ons 12 13.30 Gemenskapsträff i stationshuset/Gullinmuseet  

   Sanda. Sid 4 

AUGUSTI   2018 

SEPTEMBER   2018 
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VETERANTRAKTORRALLY 

VEST-bygdens LRF ordnar Veterantraktorrally  

Söndagen 2 september kl. 10.30 

Samling vid Österlunds maskinhall vid Boterarve 

Avdelningen bjuder på lättare förtäring. 

Alla hälsas välkomna! 

   Ev. frågor ring Sören 070-7601967 

    eller Kjell 070-4607923 

 

Sanda-mästerskap i kubb 
 

Lördagen den 18/8 är det återigen dags för 
 vårt eget Kubb-SM! 

 

Platsen är som vanligt Sanda IP med start kl. 13.00.  
 

Det kan behövas extra kubbspel, så ni som har, kan väl ta 
med ett per lag. Lagen ska bestå av minst tre spelare och då 

gäller varannan kastning mellan lagmedlemmarna.  
 

Anmälan görs sen. 16/8 till Kent Nilsson, 070 6226678, 
Roger Johanson, 0737416008 eller Tomas Holmqvist, 

0708445212. 
 

TRIVSELAFTON VID KOVIK 

Söndagen 12 augusti kl. 18.00 

Ta med det du vill äta och dricka.  

Obs! Ingen korvgrillning. 

Vi träffas och umgås med varandra un-

der lättsamma, kravlösa former. 

VÄLKOMNA! 

Sanda hembygdsförening 
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Gullinsommaren 2018 

Alla gillar inte jazz medan andra älskar det! Tur är väl att vi är olika 
och tycker om olika saker. Det här brevet fick en av oss i Gullingrup-
pen efter konserterna i kyrkan 1 juli: 

” Vilken helt fantastisk konsert, vi var alla tre helt överens om att 
detta var bland det bästa vi hört… någonsin. Och vi har sett ett och 
annat, både i Sverige och internationellt genom åren. Det är oerhört 
sällan jag får tårar i ögonen av bra musik, men detta var så ofattbart 
vackert/lyriskt och bra att jag fortfarande får gåshud bara att skriva 
om det… Att Sverige har sådana begåvningar som Magnus är fantas-
tiskt.” 

Gullinsommarens konserter och föredrag har avlöpt bra.  Bra med 
publik och trevlig musik. En kväll höll Anders  Svensson från Gotlands-
tåget ett föredrag om järnvägen på Gotland, många intresserade kom 
och lyssnade. Hembygdsföreningen säljer kaffe och bröd, på så sätt 
får vi en liten inkomst. Alla som spelar gör det ”för dörren” vilket in-
nebär att de får behålla sitt inträde, vilket innebär: stor publik = stort 
gage, liten publik =  litet gage.  /GM/ 

 

 

 

Välkomna till Gullinsommarens sista konsert: 

JAZZKLASSIKER repeat! 

Stationshuset/Gullinmuseet i Sanda 

Måndag 6 augusti kl. 19.00 

Andreas Pettersson, Jonas Granberg, Josef Karnebäck och  

Jesper Kviberg. Gästartist: Emilio Estrada, violin. 

Inträde - Kaffeservering 

VÄLKOMNA! 

Sanda hembygdsförening 
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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! 
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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 

Minns du det här - 1968 

Fester 

Västergarn är den festplats som drar till sig mest besökare under 
midsommaraftonen. 2 100 personer söker sig dit mot 1 600 i Tofta 
och  
2 400 på Sudersand.  

Midsommardagen tar sig 2 800 till Västergarn, 2 100 till Tofta och 
700 till Sudersand. Enligt arrangörerna innebär det någon avmatt-
ning mot året innan.  

Källa: Ola Sollermans krönika i GT 28/6 2018 

Är du en av dem som brukade besöka Västergarn på midsommarhel-
gen. Skriv och berätta hur det var. Sandpapprets läsare vill gärna läsa 
om det, speciellt vi som inte var där. Ring eller maila till mig. 

Gunvor Malmros, 242113, 070 3535963, 

 gunvor.malmros@telia.com 
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 35. 
MANUS IN SENAST 25/8 

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros 
Tfn: 0498-242113  E-post: gunvor.malmros@telia.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 

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 

Röda Korsets årliga 

BUSSUTFLYKT 

Söndagen den 19 augusti 

Samling vid Sanda kyrka kl. 9.00 och åter ca 17.00 

Vi åker mot Fårö - ett önskemål från många, då det är många år se-
dan vi tog färjan över dit.  Med oss har vi en guide - Gunilla 

Lauström, som kan allt om sevärdheterna på Fårö. 

Behöver du skjuts till kyrkan meddelar du det samtidigt som du an-
mäler dig till Eivor, 242078 eller Anders 242018,  

senast den 10 augusti. 
 

Mat äter vi på Ebbes - 125 kr/person för kycklingfilé och potatisgra-
täng eller schnitzel och potatisklyftor, smör, bröd och dricka/ Ram-

lösa eller lättöl samt kaffe.  
 

Vi vill att du bestämmer den maträtt du önskar av dessa två vid an-
mälan.  Eftermiddagskaffe med bröd bjuder styrelsen på.  

 

Kostnad för bussen beror på antalet deltagare,  
men  ca  150:-/person 

 

Skynda dig och ring och säg att du kommer! 
Varmt välkommen! 


