
 1 www.sanda-gotland.net 

 

 
NR  12  DECEMBER   2018    Årg. 23 

OBS!    Inget Sandpapper kommer ut i januari!!  OBS! 

Nästa Sandpapper kommer ut i vecka 5. 

Dags igen för  

Gutar frågar gutar 

Sanda bygdegård 

Söndag 20 januari 2019 kl. 14.00 

Välkomna att delta i frågetävlingen Gutar frågar gutar som an-

ordnats av IOGT-NTO sedan 1983. 

 Frågorna handlar om Gotland och gotlänningar och 2019 görs 

de av Gunnel Wallin, Ola Arvidsson och Ingrid Ekdahl, det lag 

som vann tävlingen 2018. 

Man tävlar i tremannalag, men har du inget färdigt lag, låt inte 

det hindra dig från att delta.  

Kom till bygdegården så fixar vi lag på plats. 

Otendagen ordnar hembygdsföreningen. 

VÄLKOMNA! 

Sanda hembygdsförening och IOGT-NTO Gotland 
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Välkomna till socknen! 
Nu har jag hamnat på Snovalds 903 i 
Västergarn. Där bor ju Göthmans, 
tänker ni. Ja, men inne på gården 
finns ett fint bulhus, som sedan feb-
ruari 2016 har hyrts av Johan Nor-
deräng, en jämtlänning, född i Öster-
sund. Han flyttade till ön med familj 
som tolvåring och gick i Södervärns-
skolan. Men med åren händer det 
saker. Johan lämnar ön för utbildning 
på 80-talet, gifter sig och får två sö-
ner, Sebastian och Martin. Johan 
längtar till ön och återvänder 1995. 

Johan är nyfiken på vår historia, vad 
finns under grästuvorna, kan det fin-
nas något intressant vid Västergarns 
kyrka eller i Göthmans trädgård? 
Som ni nu förstår, så är Johan arkeo-
log och jobbar på Gotlands museum 
sedan 2013. Västergarn är spän-
nande, han vill bo här och letar hus. 
Johan är nu singel och ger sig ut på 
nätet för att söka lyckan. I Södertälje 
sitter en dam, som gör detsamma, 
ett lyckat drag visar det sig och kon-
versationen via mail och sms blir liv-
lig. För att hon ska få höra hans röst, 
sänder Johan en ljudfil från Radio 
Gotland om de arkeologiska gräv-
ningarna på Tofta skjutfält. Damen 
ifråga, Ann-Sofie Elmborg från Sö-
dertälje, känner genast att de behö-
ver träffas och så blir det. Och se, nu 
bor Ann-Sofie sedan hösten 2017 
också i det lilla bulhuset.  
Sonen Emil, 21, bor kvar på fastlan-
det. Som ung började Ann-Sofie på 
AstraZeneca, men efter 25 år på fö-
retaget, är hon nu anställd som 

chefssekreterare i sjukvårdsledning-
en på Visby lasarett.  

Båda vill bo i Västergarn och söker 
permanent boende. Men det finns ju 
en tomt här bredvid Göthmans, var-
för inte köpa den? Så blev det, är nu 
tänkt att huset skall stå på den mark 
Johan har grävt på och undersökt 
under åren 2006-2013 som adjunkt 
för arkeologiska grävkurser vid Hög-
skolan på Gotland. Tomten är en me-
deltida boplats och huset skall stå på 
en grund från en nedbrunnen lada 
från 1500-1700-tal. För att ta hänsyn 
till den kulturhistoriska miljön blir 
det ett bulhus fast med modern stan-
dard. Inflyttning blir när avsaltnings-
anläggningen i Kvarnåkershamn är 
klar, efterlängtat förstås, men det 
blir kanske en husvagnssommar till 
på tomten. SEN skall alla flyttkar-
tonger in, från Johans 4:a och Ann-
Sofies 3:a. Det är bland annat 45 kar-
tonger med böcker som magasine-
rats , så här kommer det att bli stor-
loppis och auktion.  
Båda gillar antikviteter och loppis 
och Johan har också ett stort fotoin-
tresse av bl.a. fåglar.  

Välkomna säger vi i Västergarns och 
Sandas hbf. gm Majgun Bäckman 
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Sanda kyrkokör 

Fortsättning på Lennart Hallgrens 
historik vid körens femtioårsjubi-
leum 23 november 1968. 

1939 finns inga anteckningar i 
kassaboken. Dock synes inkoms-
ter ha förekommit ty banktillgo-
dohavanden 1940 utgör 55.98. 
Samma år utgjorde tydligen med-
lemsantalet 13, ty så många ex-
emplar av ”Vår sång” hade rekvi-
rerats. Avgiften till Gotlands kör-
förbund inklusive porto uppgick 
till 4.10. 

1940 på hösten tillträdde kantorn 
och folkskolläraren Moje Lind-
berg.  

I räkenskaperna för 1941 talas 

om konsert i Sanda kyrka den 1 
juni och i Klinte kyrka den 8 juni. I 
Sanda blev inkomsten 100.75. I 
Klinte bara 58.75. Inträdet till 
konserterna var satt till 75 öre så 
konserterna synes ha varit rätt 
välbesökta. Notförrådet hade fått 
en sådan omfattning att ett not-
skåp måste anskaffas. Detta kos-
tade 20 kronor.  

Andra världskriget kastade sin 
slagskugga över verksamheten. 
Inköpet av ett kilo karbid skulle 
sprida ljus över verksamheten, 
detta kostade 65 öre. Men även 
andra brister blev akuta. Männen 
kallades till beredskap och där 
stod körledaren som en tupp i en 
hönsgård. Bättre brödlös än råd-
lös. Damkör bildades och fick 

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! 
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rycka in om mässfall i mansstäm-
morna uppstod. Den 19 novem-
ber tog brännaren till karbidlam-
pan slut och så rök 32 öre ur kas-
san.  

Alex Stengård i Burs, Gotlands 
Körförbunds ordförande, passar 
på att mitt i restriktionerna fylla 
50 år och så gick 1.80 till ett tele-
gram.  

Prosten Sjöberg i Klinte hade tyd-
ligen gjort något som var värt en 
blomma och på konsert i Visby 
hade man varit och detta kostade 
20 kronor i resor. Trots alla ut-
gifterna hade man ändå 123:44 i 
kassabehållning. Den största 
hittills.  

Man tyckte nu tydligen att kassa-
omslutningen hade fått sådana 
proportioner att räkenskaperna 
borde underställas revision. Detta 
förtroendefulla uppdrag anför-
troddes första gången till John 
Pettersson och Karl-Johan Nils-
son.  

1942 tyckte Sanda kommun att 
man borde ge en uppmuntring. 
50 kronor blev detta anslag. Man 
hade fått så mycket kapital att 
man ansåg sig böra placera det i 
en obligation. Medlemsantalet 
hade stigit till 16 medlemmar 
men mörkret lägrade sig tungt 
och karbidinköpen hörde till nöd-

torften. Ett programblad som 
finns bevarat bland en del andra, 
talar om en konsert till minnet av 
Hjalmar Gadd. Medverkande i 
denna var, kören förstärkt med 
f.d. medlemmar. Violinsolist var 
Erik Johansson och vidare med-
verkade en stråkkvartett.  

Programmet upptog: Himlars 
rymd, Kommen till mig, Det fasta 
ordet, Kläd dig i helighet. Erik Jo-
hansson spelade Ave Maria av 
Bach-Gounod. Stråkkvartetten 
Spelade Melodie av Rubinstein 
och Mellankolie av Tjajkovskij. 
Kören avslutade med: I himlar 
sjungen, O du min tröst, Israels 
herde och Nu tackar Gud allt folk. 
Behållningen tillföll Röda korset. 
Inträdet var satt till 50 öre.  

Kyrkkassans första bokförda bi-
drag är bokfört 1943 och 50 kro-
nor var beloppet. I maj månad 
1944 hölls konserter i Eskelhem 
som gav en behållning på 48.50. 
(Eskelhemsborna håller alltid hårt 
på slantarna) I Sanda gav det 
92.90.   Forts. 

 

Karbid är en kemisk förening av kol 
och någon metall, vanligtvis med stor 
hårdhet och hög smältpunkt.  
Karbidlampa är en lampa  i vilken 
acetylengas brinner med kraftig vit 
(men sotande) låga. Acetylengas bil-
das genom en reaktion mellan kalci-
umkarbid och vatten. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kol
https://sv.wikipedia.org/wiki/Metall
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lampa
https://sv.wikipedia.org/wiki/Etyn
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalciumkarbid
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalciumkarbid
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         JUL på SUDERVILJAN 
               Julgrupper, amaryllis, hyacinter,  

              kransar och andra växter. 

Varför inte köpa våra presentkort på valfri summa till julklapp? 

Kom och gör er egen julgrupp, ring och boka tid. 

Behöver ni hjälp i trädgården eller hemmet? 

Då finns vi för er! 

Våra öppettider : Måndag - fredag 8-17, 

 Lördagar 10-14 

Gör er beställning i tid! 

www.suderviljan.se   facebook: Suderviljan handelsträdgård 

Suderviljan ekonomisk förening 

Sicklingsvägen 7, Klintehamn 

0498-240189 

 

Mellandagsvandring 

Efter jul är det skönt att komma ut och röra på sig,  

så ta på er kläder efter väder och för vandring i terräng  

och en liten matsäck och följ med på en  

mellandagsvandring i Västergarn. 

Lördagen den 29/12 kl. 9.30 

 Vi samlas vid pumpstationen vid Åkbro  

 (bron vid stora vägen i norra Västergarn). 

 VÄLKOMNA till en skön promenad! 

 Västergarns hembygdsförening 
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  ÖPPETTIDER 

MÅNDAG – FREDAG 8.00 – 18.00  

LÖRDAG 10.00 – 13.00 

DONNERSGATAN 1A 62377 KLINTEHAMN TEL: 0498 240079 

VÄLKOMNA  

 

   

ÖPPETTIDER 

MÅNDAG – FREDAG 8.00 – 18.00  

LÖRDAG 10.00 – 13.00 
DONNERSGATAN 1A 62377 KLINTEHAMN TEL: 0498 240079 

 VÄLKOMNA  

 VI ÖNSKAR ER GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Lör 8  18.00 Julbord och dans i Sanda bygdegård. Obs! Matbil- 

   jetterna är slut. Välkomna till dansen kl. 21.00 
 

Sön 9 13-16 Julmarknad i Västergarn.  Sid 3 

Sön 9 15.00 Bio på Rondo - Sune vs Sune 

Ons 12 17.10-17.30 Bokbussen stannar vid Sanda bygdegård. 

Sön 16 19.00 Mässa i Sanda kyrka. Kantorskvartetten. Kaffe/glögg 

   & pepparkaka. 

Tors 20 12.00 Gröt med andakt i Sanda prästgård. 

Sön 23  13.00 Pastoratsmässa i Mästerby kyrka. Kaffe & tårta.  

   René Johansson, sång. 

Tis 25   07.00 Julotta i Västergarns kyrka. Emma Kurki, sång. 

Lör 29 09.30 Mellandagsvandring i Västergarn.  Sid 6 
 

Sön 30 13.00 Gudstjänst i Sanda kyrka. 

 

Tis 1  18.00  Pastoratshögmässa i Västergarns kyrka. 

Sön 6  19.00 Musikgudstjänst i Mästerby kyrka. Sanda & Klinte  

   kyrkokörer och Kantorskvartetten. 

Sön 20 14.00 Gutar frågar gutar i Sanda bygdegård. Sid 1 

Mån 28 19.00 Styrelsemöte Sanda hbf i Sanda bygdegård. 

Lör 2 febr  11.30 –14.00 Röda Korsets kroppkaksfest i  

   Sanda bygdegård.  Sid. 16 

December   2018 

Januari   2019 
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Styrelsen informerar: 

9 februari kommer Smaklösa till Sanda bygdegård och ger en konsert. 

17 februari hålles hembydsföreningens årsmöte. 

Dags att  börja tänka på Årets Sandabo, vem vill du skall få utmärkel-

sen 2019? Berätta för någon i styrelsen. 

På grund av svårigheter med tryckningen blir det inget Sandpapper i 

januari. Nästa nummer kommer ut i vecka 5.  

Julklappstips: Från Gutabygd 2018 finns att köpa hos Gunnel Wallin, 

tfn. 242025 

God Jul och Gott Nytt År  

tillönskas Sandpapprets läsare och  

hembygdsföreningens medlemmar av 

styrelse, tryckare och redaktör. 

Väl mött 2019! 
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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 

Sanda Västergarn Röda Kors 
    Lördagen den 1 december del-
tog Sanda Västergarn Röda Kors 
med ett lotteri på adventsmark-
naden i Sanda bygdegård. Mycket 
folk och högt i tak och några snö-
flingor föll, även om de var lätträk-
nade.  
   Vi hade 500 lotter att sälja och 
50 vinster som alla var skänkta: en 
tavla av Ulf Göthman, två biljetter 
till Gotlandsrevyn, sydda dukar, 
fruktskål och kakfat, lingon– och 
hallonsylt, flädersaft, valnötter, 
torkade kantareller, julkransar, 
fågelmatare o grytlappar m.m.        
   Strax efter kl. 14.00 var alla 
lotter slut och 6 000 kr blev behåll-
ningen.  
   Tack till alla som skänkt vinster  

 
och köpt lotter. 
Speciellt tack till Ulf Göthman som 
år efter år skänker oss en tavla och 
också till Gotlandsrevyn för deras 
generositet.  
 
TACK! 

Vi i styrelsen vill också tacka för 
året som gått. Som vanligt ett hän-
delserikt år här hemma och ute i 
världen. Det är tack vare er som vi 
har kunnat samla pengar till dem 
som inte har turen att få födas i 
vårt land.  
God Jul  och ett riktigt Gott 

Nytt Rödakorsår 2019! 

 

Väl mött till kroppkakorna den 2 
februari. Läs mer på sidan 16! 
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 5 
MANUS IN SENAST 25/1 

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 

KROPPKAKSFEST 

Lördagen den 2 februari mellan kl. 11.30 och 14.00 

serverar Sanda Västergarn Röda Kors  

KROPPKAKOR 

i Sanda bygdegård 

Hemgjorda av styrelsen och andra ”vänliga” kokerskor.  
Kroppkakor med tillbehör såsom vit sås, skirat smör, lingon-

sylt, mjölk/vatten, kaffe och kaka och det allra viktigaste -  
den bästa gemenskap. 

Allt detta kostar minst 90 kr-/vuxen. 

               Ingen föranmälan behövs,  
           Vi tror vi har så det räcker till alla 
                 och ju fler vi blir som äter,  
                         desto fler munnar  
                kan vi mätta ute i världen! 

VARMT VÄLKOMNA! 


