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Fredagsmys med tacos  

och sällskapsspel 

Sanda bygdegård - 5 oktober kl. 18-21 

Äntligen fredag - ta med familjen och släkten till Sanda bygdegård, 

där bjuds det på mat och trevlig samvaro.  

Utmana grannen på Fia med knuff eller skitgubbe eller något annat 

spel, ta gärna med ditt eget favoritspel. 

Kostnad: Vuxen - 100 kr, barn t.o.m. 12 år - 50 kr 

Då ingår mat, läsk, saft och lättöl samt kaffe och kaka. 

Anmäl gärna hur många ni kommer till: sanda.bgard@gmail.com  

eller till Mari, 073-5539856. 

VÄLKOMNA! 

Sanda hembygdsförening 
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Fix på naturstigen och i ladan vid hembygdsgården i Västergarn 

Söndag 23 september kl. 10.00 

Vi fortsätter att göra i ordning inne i stenladan för att kunna använda 

den vid olika tillfällen som visaftnar, fester och evenemang. 

Valbytetaket skall tjäras och så blir det att röja på naturstigen med 

lite elda här och där.  

Välkomna! 

Hembygdsföreningen 

Filmer på Rondo 

 26/8 kl. 19.00 Mamma Mia - Here we go again 

  2/9  kl. 15.00 Superhjältarna 2 

 16/9 kl. 19.00 Unga Astrid 

 30/9 kl. 19.00 Papillon 

  7/10 kl. 15.00 Smallfoot 

VÄLKOMNA! 

 www.klintebf.se   Rondo Klinte Bygdegårdsförening  

Gemenskapsträff  

Onsdag 12 /9 kl. 13.30 

 Stationshuset/Gullinmuseet 
Sanda 

”Kvinnor i Etiopien” -  
Missionär Kersti Karlsson  

berättar 
Servering. 

 

Alla hjärtligt välkomna! 
Sanda EFS 

Slutdansat för i år - nu skall  

Dansbanan i parken tas in! 

Tisdag 11/9 kl. 18.00 

Kom och hjälp till! 

Hembygdsföreningen bjuder på 

kaffe och korv. 

VÄLKOMNA! 
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För att fira att jag nu är Sandabo på rik-

tigt erbjuder jag ett par nyheter! 

 

Ayurvedisk matlagning! 
 

Under en eftermiddag berättar jag lite om Ayurveda och så avslutar vi 
dagen med att laga och äta en Ayuvedisk måltid tillsammans.   
Välkommen till Sanda Fyrbåksvägen 16 (vid Västergarnsvägen) 

Söndagen den 16 september kl. 15.00-18.00 
Max 8 platser 
Pris 250 kr  Du kan betala med Swish eller kontant på plats 
Boka din plats via min hemsida www.lottabergqvist.se eller på telefon 
0705-232120 
 

Kom och pröva på en härlig oljebehandling Shirodhara! 
 

Du får en skön huvudmassage och sedan en varm oljestråle som flö-
dar mot pannan. Det är en utmärkt behandling vid huvudvärk och den 
lugnar och balanserar nervsystemet. 

Välkommen till mitt behandlingshus Sanda Fyrbåksvägen 21. 
Pris 400 kr 

Du bokar tid via min hemsida www.lottabergqvist.se eller på telefon 
0705-232120 

 

Vill Du följa med mig till Kerla Indien och bo på ett Ayurvediskt Häl-
sohem i 10 dagar med helpension och dagliga behandlingar,  
3-10 februari 2019? 

Läs mer om resan på min hemsida www.lottabergqvist.se Du kan 
även ringa mig för mer information 0705-232120 

Lotta Bergqvist  Sanda Fyrbåksvägen 21  0705-232120 
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                                                      ÖPPETTIDER 

MÅNDAG – FREDAG 8.00 – 18.00  

LÖRDAG 10.00 – 13.00 

DONNERSGATAN 1A 62377 KLINTEHAMN TEL: 0498 240079 

VÄLKOMNA  
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Sön 2 10.30 Veterantraktorrally. Samling vid Österlunds maskin-

   hall Boterarve.  Sid 7 

Sön 2 13.00 Gudstjänst i Sanda kyrka. 

Sön 9 8-20  Val i Sanda bygdegård. 

Tis 11  18.00 Dansbanan tas in. Sanda bygdegårdspark.  Sid. 2 

Ons 12 13.30 Gemenskapsträff i stationshuset/Gullinmuseet  

   Sanda. Sid 2 

Tors 13 12.00 Sopplunch i Sanda prästgårdskapell. 

Sön 16 10.00 Mässa i Mästerby kyrka. 

Sön 23 10.00 Fix vid Västergarns hembygdsgård. Sid 2 

Sön 23 13.00 Stugmöte i Klockargården Västergarn. Kaffe. 

 

Mån 1  19.00 Styrelsemöte Sanda hbf hos Mareta. 

Fre 5 18-21  Fredagsmys med tacos i Sanda bygdegård. Sid.1 

 

 

 

SEPTEMBER  2018 

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  

OKTOBER  2018 

Stort TACK  

till familjen Wäss  

som tänkte på Sanda hembygdsförening  

I samband med Arnes bortgång.  
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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 

Fyra månader kvar till jul - dags att tänka på  

Adventsmarknad i Sanda bygdegård 1 december. 

Vill du vara med och sälja eller medverka på något sätt?  

Anmäl då till: 

Epost: mareta_liepa@hotmail.com 
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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 

Var med och sponsra en kulturgärning! 
Västergarns gamla skola byggdes 1861 och undervisningen upp-
hörde 1954. Idag är det Västergarns Hembygdsförenings lokaler. 
Föreningen har en mängd olika aktiviteter för sockenbor och ut-
socknes. Uthyrning av salen för fester, kurser och konferenser och 
en nyrenoverad lägenhet som tidigare var lärarbostad. 

Hembygdsföreningen har beslutat att renovera yttertaket.  
Stuprör och ca 5000 tegelpannor behöver bytas ut. Vi har lyckats 
skaffa det runt om på ön. Renoveringen är nu i full gång - allt detta 
kostar pengar och arbete! 

Nu vänder vi oss till er i socknen med omnejd för att hjälpa till med 
detta så viktiga arbete, genom att ”köpa” en egen takpanna eller 
takpannor. Alla sponsorer får sitt namn skrivet under en takpanna 
och på en tavla som kommer att hänga i Hembygdsgården.  

Priset för en takpanna är 100 kr. 
Vi är tacksamma för alla bidrag vi kan få! 
Swish 123 188 6944 eller bankgiro 569-4369.  
Skriv ”Takpanna” och ditt namn på inbetalningen.  
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 40 
MANUS IN SENAST 28/9 

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 - 150 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 

Från Gutabygd 2018 

Gotlands Hembygdsförbunds årsskrift 2018 innehåller många olika 
bidrag. Flera bidrag handlar om kyrkor, Sven-Robert Lundquist be-
rättar om den nya dopfunten i Öja kyrka, Stefan Haase skriver om hur 
Lau kyrka egentligen skulle sett ut. Man kan läsa om Skolgalleriet i 
Vänge, gotländsk sångtradition i Ardre, särlingen i skogen i 
Vamlingbo, Erik Fornefors. 

Björn Hjernquist berättar om hånnlamb och Lars-Ulle Gadefors skri-
ver om Norrlanda tjärfabrik som startade 1916 och upphörde 1956. 
Två artiklar handlar om täckating, Fårö täckarlag presenteras av Erik 
W Olsson och Monica Lauritzen berättar om när 
hennes ladugård i Eke fick nytt agtak.  

Man kan läsa om Terra Nova, kolera i 1850-
talets Visby, gamla begravningsseder, Ingmar 
Bergman och Fårö. Bottarve fyller 100 år och 
presenteras av Kerstin Jonmyren och Fröjel - 
årets socken 2018 presenteras av Jerker 
Enekvist.  
 

Mer finns att läsa i boken som finns att köpa hos 
Gunnel Wallin, 0498-242025, för 150 kr.  


