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ADVENTSMARKNAD
Sanda bygdegård
Lördag 1 december kl. 11- 15
Kom och köp era julklappar, hantverk, matnyttigt m.m.
Ät tomtegröt med skinkmacka.
Hel mandel kan hittas i gröten!
Kaffeservering
Sanda Västergarn Röda Kors och Sanda hembygdsförening
har som vanligt lotterier med fina vinster.
Vill du sälja något?
Anmäl så snart som möjligt, ännu finns några platser kvar.
Anmäl till: Ola tfn 073-9797102
VÄLKOMNA!
Sanda hembygdsförening
www.sanda-gotland.net
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Sanda Västergarn Röda Kors
Kretskampen
Sanda Västergarn Röda Kors deltog onsdagen den 17 oktober i Kretskampen - Röda Korsets nationella frågetävling. Vi var som vi brukar
hos Gunvor och Rune Malmros och omkring 15 personer kämpade
med 40 frågor. Många svåra Röda Kors-frågor men också allmänna
frågor som var lite enklare. Man använde dator, Rednet och Google
var uppkopplade! 35 av 40 poäng fick vi ihop och av alla Sveriges 68
lag kom vi på delad 23 plats. Inte illa! Efter frågorna fick vi gott kaffe,
Ingers bullmacka och äppelkaka som Gunvor fixat. Tack för god kämparanda och fikat - vi kommer igen nästa år!
Kaffekalas och auktion
Söndagen den 28 oktober hade Sanda Västergarn Röda Kors sitt årliga
kaffekalas med efterföljande auktion i Sanda bygdegård. Vi startade
klockan 14.00 och snabbt fylldes bygdegården av kaffesugna gäster.
Vår ordförande inledde med att hälsa alla välkomna och läsa ett utdrag från 1937, infört i Gotlänningen. Det var ett referat från just
Sanda Röda Kors som haft en fest i bygdegården.
75-80 personer anföll sedan kakfaten. På faten låg 15 sorters kakor pariservåfflor, smörkransar, bondkakor, rullrån, chokladbröd, drömtårta, mjuk pepparkaka, halvmånar, mandelmusslor, kokos, syltkakor,
gorån, strass, choklad-banankaka– tror jag glömt en sort—
tillsammans med sockerbullar, gotlandsbullar och pinfärska småfrallor för de som tyckte att det söta blev för mycket. Skratt och stoj från
glada småbarn fyllde lokalen. Några lotterier såldes med skänkta vinster, bl.a. från Suderviljan och Gute chark, tack för det.
Auktionen som följde gick lysande. Vackra välsydda dukar, äppelkakor, limpor, virkat överkast, sydda bonader, äppelgottar, torkade
trattisar, valnötter och juläpplen från Sanda, hemkokt lingon– och
hallonsylt, lokalt sydda barnkläder, ett blombord och en lampa, stickade raggsockor till stora och små, virkade grytlappar och en virkad
sjal, hemliga paket och en fantastisk fågelmatare m.m. bytte ägare.
Det var mycket tillverkat och skänkt av Röda Korsets syförening, men
mycket kom också från andra Röda Korsvänner.
Alla var köpglada och trots det stora utbudet var klockan inte mycket
över fyra då vi var klara.
www.sanda-gotland.net
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TACK alla som kom och fikade, alla som bakade och skänkte och alla
som köpte.
Vi är en otrolig Röda Kors krets! Dock måste jag framhålla ett par
äldre damer som är 90+, Ellen Wallin, som bakar gotlandslimpor och
gotländsk äppelkaka till försäljningen varje år och Marta Bolinder
(Gunvor Malmros mamma), som inte ens bor i soknen men syr ett
flertal handarbeten varje år och skänker till oss. TACK - ett hjärtans
tack till DEM och ALLA.
Nu höll jag på att glömma hur mycket vi fick in på dessa timmar 16 000:- /Sextontusen Kronor/ SUCCÈ!
Inger

www.sanda-gotland.net
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ningarna ner på golvet till åhörarnas stora förnöjelse. Tidningar
Fortsättning på Lennart Hallgrens användes ju som bekant inte enhistorik vid körens femtioårsjubi- bart för läsningens skull på den
leum 23 november 1968.
tiden.

Sanda kyrkokör

Allt efter som körmedlemmarnas
antal ökade och repertoaren blev
större började tankarna på framträdanden utanför församlingens gränser att ta fastare form.

Sådana konserter kom sedermera
att framföras bland annat i Hemse
Folkhögskola, i kyrkor som Östergarns, Hablingbos, Klintes, Eksta
och Västergarn. Från den sistnämnda har berättats följande
lilla lustiga episod.
Till Västergarn, som ju ligger
ganska nära, färdades körens
medlemmar med cyklar. Årstiden
var förmodligen ganska kall.
Anna-Sara, maka till kantorn Hjalmar Gadd, var naturligtvis väldigt
rädd om sin lilla gubbe. De hade
väl inte kommit till den period av
äktenskapet då man börjar syssla
med tankar på tvärdrag och sådant. Nåväl, i sin omtanke hade
hon placerat några tidningar under hans kavaj för att han inte
skulle bli kall om ryggen. Detta
glömdes naturligtvis bort i sångarivern vid framkomsten. Kören
blev uppställd och Hjalmar viftade
igång kören på traditionellt sätt
och rätt vad det var så dalar tid-

1925 ordnades en stor sångarfest
i Stockholm av Sveriges Körförbund. I denna sångarfest deltog
Sandakören. En resa till Stockholm var ju något särdeles på den
tiden och bland den månghövdade sångarskaran var det ju lätt
att komma bort bland mängden.
Hjalmar Gadd var, berättas det,
en reslig man. Han hade huvudet
högre än de flesta. Hans hatt blev
körmedlemmarnas riktmärke under sångarfesten och alla kom
oskadda hem igen säkerligen
många upplevelser rikare och säkert med mycket att berätta för
vänner och bekanta i
”haimsokni”.
På initiativ av Hjalmar Gadd,
Sanda, Alex Stengård, Hejde samlades Sandakören, HVG-kören och
en kör från Björke till en konsert i
Roma kyrka 1926. Det var vid
detta tillfälle som man bildade
Gotlands Körförbund, vars förste
förbundsdirigent blev Hjalmar
Gadd.
1927 var det åter sångarfest i
Stockholm och även då var Sandakören med.
Fortsättning på sid 10

www.sanda-gotland.net
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Filmer på Rondo
4/11
4/11
11/11
18/11
25/11
2/12
9/12

15.00
19.00
19.00
15.00
19.00
19.00
15.00

Halvdan Viking
Lyrro - ut & invandrarna
Girl in the spider´s web
Grinchen
Bohemian Rhapsody
Robin Hood
Sune vs Sune
VÄLKOMNA!

www.klintebf.se

Rondo Klinte Bygdegårdsförening

Gotländska folksägner
Ulf Palmenfelt, folklivsforskare och professor vid Uppsala
universitet, Campus Gotland och med särskilt intresse
för folkligt berättande på Gotland
kommer till

Västergarns hembygdsgård
fredag 16 november kl. 18.30
och berättar om gotländska folksägner.
Efter föreläsningen äter vi en liten måltid,
100 kr per pers.
och dryck till självkostnadspris.
Anmälan till :
hakan@nordenberger.com
tel. 0768-816000

VÄLKOMNA!
www.sanda-gotland.net
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SYFÖRENINGSAUKTION
Sanda stationshus/Gullinmuseet
Onsdag 28 november kl. 19.00
Kaffe med lussekatt och pepparkaka
Lotterier
Auktion på stickat, virkat, broderat, sytt, bakat m.m.
Ett bra tillfälle att fixa julklappsinköpen!
VÄLKOMNA!
Sanda EFS

www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
NOVEMBER 2018
Lör 3 10.00

Mässa i Sanda kyrka.

Sön 4 19.00

Västergarns kyrka. Minnesgudstjänst för Sanda,
Västergarn, Mästerby, Hejde och Väte.
Sång: Malin Martis.

Mån 12 17.10-17.30 Bokbussen står vid Sanda bygdegård
Tors 15 12.00

Sopplunch med andakt i Sanda prästgård.

Fre 16 18.30

Gotländska folksägner + måltid i Västergarns hembygdsgård.

Lör 17 09.30

Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård. Sid 9

Sön 18 11.00

Familjegudstjänst i Sanda kyrka. Varmkorv.

Sön 18 15.00

”Pang i bygdegården” i Eskelhems bygdegård. Sid 7

Tors 22 8.30-12.15 Bokbussen finns vid Sanda skola.
Ons 28 19.00

Syföreningsauktion i Sanda stationshus/
Gullinmuseet. Sid 7
DECEMBER 2018

Lör 1 11-15

Adventsmarknad i Sanda bygdegård. Sid 1

Sön 2 11.00
Mån 3 19.00
Lör 8 18.00

Gudstjänst i Västergarns kyrka. Fredrik Willstrand,
sång. Kyrklunch.
Styrelsemöte Sanda Hbf i Sanda bygdegård.
Julbord och dans i Sanda bygdegård. Sid. 3

Sön 9 13-16

Julmarknad i Västergarn. Sid 16

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Pingisen
drar igång på onsdagar kl 19:00
med start 31/10 i Sanda skolas gympahall!
Mvh Sanda IF
Sanda Västergarn Röda Kors kommer på julmarknaden
i Sanda bygdegård den 1 december delta med ett

Lotteri
Vi har som vanligt fina vinster och många lotter. Vill du skänka nåt går
det bra att göra det till Anders tel. 242018 eller Eivor, 242078 eller
lämna det i bygdegården den dagen.
Varmt välkomna!

Melodikryssfrukost
Sanda bygdegård
Lördag 17 november kl. 09.30
Kl. 9.30 har Anki, Hasse och Rasmus frukosten framdukad,
Kl. 10.00 startar Melodikrysset.
Vi löser det tillsammans.
Det finns sämre sätt att börja en lördag på.
VÄLKOMNA!
Åseda äppelkaka - förtydligande av receptet
Gunnel W har fått så många påringningar angående receptet i förra numret,
så här kommer det igen.
1. Koka 500 g äpplen i bitar med 1,5 dl vatten och 0,5 dl socker, knappt
mjuka skall de bli.
2. Rör 75 g margarin mjukt med 1,5 dl socker ( Jag tar mindre socker)
3. Rör ner 2 ägg, ett i taget.
4. Blanda i 100 g malda nötkärnor och 1 msk vetemjöl.
5. Varva äpplen och smet och grädda ca 25 min i 175°. Vispad grädde till.
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Fortsättning från sidan 4

Körarbete är ju i de allra flesta
fall, åtminstone i landsförsamlingar, en frivillig och ideell verksamhet där körmedlemmarna får
offra fritid för övningar.

na och för detta ändamål inköptes
den 2 januari en kassabok för kronor 1:25. Man hade även banktillgodohavanden. Hela 5,98 samt en
kontant kassabehållning på 29
kronor. Samma år fick man även
ett anslag till körverksamheten
från Sanda Sparbank. Anslaget löd
på 50 kronor. I februari betalade
man in årsavgifter till Sveriges
Körförbund samt prenumererade
på tidskriften ”Vår sång”. Detta
kostade för 11 medlemmar 18
kronor. Man köpte noter i november för 9 kronor och behållningen
vid årets slut uppgick till 55,98 på
bank och 45 öre i kassan. Någon
revision synes ej ha förekommit.

Från Hjalmar Gadds tid berättas,
att man brukade börja vid åttatiden på kvällen i skolan där man
höll på fram emot halvtolvtiden
på natten. Men det kunde mycket
väl hända att när man slöt i skolan
ville han höra hur det lät i kyrkan.
Så fick man bege sig dit för att,
lysta av en stearinljusstump, fortsätta med övningarna fram mot
tvåtiden. Då gällde det att kunna
sin sak och det utan papper. En
gång i veckan var den vanliga periodiciteten i körarbetet.
Åren 1930 - 1933 finnes inga anMen det var ju inte bara person- teckningar i kassaboken.
liga uppoffringar. Körarbete kostar även en del kontanter ty noter
behövs bland annat till repertoaren. Medlemskap i läns– och riksförbund kostar även pengar. Tidvis har detta måst bekostas av
medlemsavgifter från körmedlemmarna. När man sedan skulle ut
på konserter så kostade även resorna pengar, fast då fick man väl
in någon slant i inträde eller kollekter.

1932 lämnade Hjalmar Gadd sin
tjänst som kantor och folkskollärare i Sanda. Han var ju en bygdens son. Hans fader var ju kyrkoherden Gadd i Sanda pastorat.
Anledningen till att han lämnade
sin barndoms församling säges ha
varit en kontrovers angående lönen som utgått med 200 kronor
per år och som han begärt fått
höjd till 300 kronor. Då församlingen inte kunde gå med härpå
drog han sina färde.

1929 hade emellertid den ekonomiska verksamheten inom kören Hjalmar Gadd måste nog tillskrifått en sådan omfattning att ord- vas äran att ha varit, den genom
ning måste bringas i räkenskaperwww.sanda-gotland.net
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tiderna, mest entusiastiske och
skicklige ledare kören haft. Han
bildade densamma och gjorde den
till en stabil grundpelare i det nybildade Gotlands Körförbund och
man kan nog utan överord säga,
att denna tid också blev Sandakörens storhetstid. Han skapade
även traditioner som ännu lever
kvar, bland dessa, att från kyrkans
torn på Kristi himmelsfärdsdag
sjunga vårsånger. Denna tradition
har på senare tid kompletterats
med kyrkkaffe hos makarna Alice
och Sune Larsson och vad som
inte sjunges av vårsånger från tornet sjunges efter kaffet från deras
balkong.

daren K.G. Karlsson, berättas att
dåvarande kyrkoherden Henric
Carlssons maka, Märta ledde kören, bl.a. vid den högmässa då
kantor Karlsson tillträdde sin befattning.

Åren 1934 - 1938 omtalar kassaboken att anslag erhållits från
Sanda Sparbank dels 1934, dels
1938. Kollekt hade upptagits i
Sanda kyrka, denna gav 8,75.
J.U.F. hade givit ett förbundsanslag på 10 kronor. Notköpen under samma tid uppgick till 30.92.
För första gången skymtar kostnader för postporto och telefon med
hela 1 krona och 3 öre. Kassabehållningen uppgick till 5.20. Men
En annan tradition värd att nämna så hade man också uppvaktat Kyrblev Valborgsmässoaftonens sång koherde Carlsson och hans maka
varmed våren hälsades välkomdå de lämnade pastoratet 1938.
men vid majbrasan. Första åren
En gåva som kostade 21 kronor.
var denna tradition förlagd till
Körverksamheten under Karlssons
”Sanden” bakom prästlönebostälid synes ha inskränkt sig till den
lets ladugård. Traditionen lever
egna församlingen.
vidare fast platsen ändrats. Först
var det till Koviks fiskeläge på den Vid vårterminens slut 1939 lämplats där det nuvarande kapellet nade kantorn och folkskolläraren
ligger. Därefter har platsen för fi- K.G. Karlsson kantorstjänsten och
randet flyttats till bygdegårdspar- efterträddes av Hans Adrielsson
vilken dock stannade blott ett år i
ken i Sanda. Oavsett platser och
tider. Sången klingar lika jublande församlingen.
och varm och sångarglädjen sak- Fortsättning följer
nas inte heller.
Under den vakans som uppstår
mellan Hjalmar Gadd och efterträwww.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
Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård 27/10 2018
Att starta lördagen med en god frukost och gemensam lösning av
Melodikrysset är inte så dumt. Den här lördagen var vi 19 personer
som gjorde så. Lite bekymmer i början eftersom det var lite fel på
kryssrutan, men vi fixade det.

www.sanda-gotland.net
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JULMARKNAD
i Västergarn
Söndag 9 december kl. 13-16
I hembygdsgården och i vår fina lada laddar vi upp med
försäljning av
kransar, bröd, godis, julklappar, julpynt m.m.
Tomten kommer med julklappar till alla barn!
Lotteri och julpyssel!
Gör ditt granpynt, julklapp och annat kul.
Kaffeförsäljning och glögg
med saffransbröd och pepparkakor
VÄLKOMNA!
Vill du vara med och sälja något, kontakta
Eva Nordenberger tel. 0498-245004
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 49
MANUS IN SENAST 30/11
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
16

