NR 5 MAJ 2019

Årg. 24

HEMBYGDSVANDRING
Torsdag 16 maj kl. 18.00
Samling vid Petarve vattensåg kl. 18.00.
Vi vandrar runt i området kring Petarve, Bäckstäde
och Vives
Hur såg det ut här förr? Vem bodde här?
Vi lär oss mer om socknen.
Vill du fika efteråt? Ta med kaffekorgen.

Välkomna!
Anki och Sanda hembygdsförening

GÖKOTTA
Söndag 26 maj kl. 8.00 vid Petarve
Grillen är tänd,
ta med det du vill grilla, äta och dricka.

Välkomna!
Sanda hembygdsförening
www.sanda-gotland.net
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Årsmötesreferat från Västergarns hembygdsförening
Söndag den 31 mars samlades ca 60
västergänningar till årsmöte i hembygdsgården, gamla skolan. Det
bjöds i år på en innovation, smörgåstårta som Eva Widing gjort. Sååå
god, kaffi och hembakat förstås.

där vår tanke är att ha sommaraktiviteter. Bord och bardisk har tillverkats
av det gamla virket från ladan.
Inför julen restes den vackra och belysta granen på festplatsen, som
även i år fick sällskap av den ännu
mer belysta enebocken!

Med stort tålamod och uthållighet
arbetar Barbro och Bibbi vidare med
Ingela Penje hälsade välkomna, öppBygdeband.
nade mötet och överlämnade klubban till årsmötets ordförande, Peter Till styrelse valdes:
Ordförande Ingela Penje, vice ordföMolin.
rande Per Widing, sekreterare Carina
Ingela Penje redogjorde för verksamWiding, kassör Eva Widing.
hetsåret med en bildpresentation;
Vårröjning vid hembygdsgården och i Ordinarie ledamöter: Håkan NordenPers skog, där vi för ett par år sedan berger, Barbro Vigström,
anlade en naturstig med skyltar om Kjell-Åke Vigström.
djur och natur, insektshotell och stigar beklädda med bark, grill och lek- Suppleanter: Åke Andersson,
Thommy Ingman, Tomas Johansson,
plats. Utegrillen används flitigt vid
Lars Sandström, Håkan Westberg.
alla aktiviteter.
Lägenheten i HBG renoverades för
ett par år sedan och hyrs ut under
sommaren. Kika in på
www.vastergarn.info

Revisorer: Jan Svensson, Thomas
Karlström, Nina Ljung, Ullakarin
Sandström.

Sedvanlig Valborg vid Valbyte. Kreativt skapande, gökotta, släkrensning
vid badplatsen i hamnen, sockendag
gemensamt med Träibatns kappsegling, konstutställning, lammfest, tisdagsvandringar, ”fredagsmys”, olika
provningar, afternoon tea, mästerskapsgolf, julmarknad, bakluckeloppis och mycket mer. Vår
”bokbytarbod” är välbesökt.

Valberedning: Peter Molin, Gunnar
Hoas, Christer Winzell.

Med varsam hand har renoveringen
av stenladan i trädgården fortsatt,

/Ingela Penje/

Årsmöten brukar inte alltid höra
till de mest spännande mötena.
Det gäller inte Västergarns möten
som alltid är trevliga.
Alla ser fram emot ett nytt och
spännande verksamhetsår.

www.sanda-gotland.net
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Välkomna till

Fredagsmys på Stelor 10 maj
My och Linus som äger Hotell Stelor och som i maj 2018
flyttade till Västergarn på heltid bjuder in till
Fredagsmys på Stelor!
De bjuder på en god och enkel middag och har billiga priser i baren.
My och Linus kommer också att berätta om hur de jobbar med mat
och hur sommarens program ser ut.
Alla som dyker upp kommer också att få ett ”Västergarnsbo-kort”
som kommer att ge 10% rabatt vid alla tillfällen på Stelor.
Varmt välkomna ifrån 18.00!
För att My och Linus ska kunna planera hur mycket mat som ska göras får ni gärna OSA innan 6/5 till My på
07351181889 eller my@stelor.se
Välkomna önskar My, Linus och Västergarns hembygdsförening
www.sanda-gotland.net
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Fältvandring
Tisdagen den 22 maj kl. 19.00
Samling vid Sanda kyrka.
Johan Rooth från Lantmännen kommer att delta
och vi besöker bl.a. Stenhuse gård.
Kvällen avslutas vid vattensågen, där vi bjuder
på grillad korv och kaffe.
VARMT VÄLKOMNA!
WEST-bygdens LRF

Gökotta
med härlig frukostbuffé

Söndagen den 19 maj kl. 07.00
vid hembygdsgården i Västergarn
samlas de som vill gå en liten promenad för att njuta av våren
och se och lyssna på fåglarna i omgivningen.
Tomas Johansson och Thommy Ingman visar och pekar!

Mellan kl. 8.00 - 9.00 serveras en härlig frukostbuffé
till självkostnadspris i hembygdsgården,
dit alla är välkomna,
även de som inte kan eller vill följa
med på fågelpromenaden.

VÄLKOMNA!
Västergarns hembygdsförening
www.sanda-gotland.net
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HUNDVAKT
sökes till snäll
Cavalier king Charles,
en tjej på 1,5 år.
Ca 1 dag/vecka v. 27—31 mot ersättning.
Gärna också vid andra tillfällen som
höst– och jullov.
Välkommen att höra av dig till:
Thomas tel. 073-390 82 21
eller mejl:
stenberg.thomas@gmail.com

Varmt välkomna till

LANDA!
Här mixas gamla prylar, möbler,
glas och porslin med ny inredning
från bl.a. Ib Laursen,
Dixie och Shyness.
Delar av utbudet och aktuella
öppettider hittar du på
Facebook & Instagram
@landagotland.
Hoppas vi ses!

www.sanda-gotland.net

5

www.sanda-gotland.net

6

Erik Olsson 100 år och valborgsfirande.
Hembygdsföreningens styrelse har haft mycket att styra med i april.
Den 27 april firades Erik Olsson 100 år med utställning av tavlor och
böcker, musik, föredrag och berättande av pasjaser.
Ove Norragård berättade om hur museet och kapellet kom till.
Lennart Wahlman spelade Eriks favoritmelodier på dragspel. Jan
Strömdahl och Ylva Hammar berättade om Eriks liv och konstnärskap.
Kaffe, bullar och tårta serverades. Mycket folk besökte bygdegården den dagen.
Valborgsfirandet blev inte riktigt som vanligt. På grund av brandfaran bestämde man till slut att inte tända brasan. Men det blev körsång av pastoratskören och vårtal av diakonen Malin Martis.
Inne i bygdegården fortsatte firandet med kaffe, bullar och kärleksmums och lotterier med bl.a. färsk sparris som vinster. Till slut blev
det underhållning med Erik Holmkvist i spetsen för ett glatt gäng av
musiker och spexare.
Allt detta hade inte styrelsen klarat av själv. Så…..
Ett stort TACK till alla som
på något sätt hjälpt till så att det blev så bra. Alla som lånade ut sin
konst, alla som hjälpte till med hängningen av konsten, alla som
medverkade, alla som bakade, bryggde kaffe, diskade, städade
m.m. m.m.

Till salu!
Elstängselstolpar i plast.
1,30 m höga, ca 100 st.
Ring 070 322 76 35

www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
MAJ 2019
Fre 10 18.00

Fredagsmys på Stelor Hotell. Sid. 3

Sön 12 13.00

Invigning av askgravlunden vid Västergarns kyrka.
Därefter högmässa. Karin Nilsson, sång.

Tors 16 12.00

Sopplunch i Västergarns hembygdsgård.

Tors 16 18.00

Sockenvandring. Samling vid vattensågen Sanda. Sid 1

Mån 20 18.00

Dansbanan läggs ut i parken. Sid. 9

Sön 19 07.00

Gökotta och frukost vid Västergarns hembygdsgård. S. 4

Tis 22 19.00

Fältvandring. Samling Sanda kyrka. Sid. 4

Sön 26 8.00

Gökotta vid Petarve vattensåg. Sid. 1

Sön 26 8-21

Val till Europaparlamentet i Sanda bygdegård.

Sön 26 19.00

Gudstjänst i Mästerby kyrka.

Mån 27 16.15-16.35
Tors 30 09.00

Bokbussen finns vid Sanda bygdegård.

Musikandakt i Sanda kyrka. AKS-kören. Kaffe.

JUNI 2019
Lör 1 09.30

Melodikryssfrukost i Sanda bygdegårdspark. Sid. 9

Lör 1 11.00

Konfirmation i Sanda kyrka.

Lör 1 20.00

Försommardans i Sanda bygdegårdspark Sid. 9

Sön 2 19.00

Gudstjänst i Västergarns kyrka.

Mån 3 19.00

Styrelsemöte Sanda Hbf i bygdegården.

Tors 6 10-15

Bakluckeloppis på Västergarns festplats. Sid. 3

Tors 6 11.00
Sön 9 13.00

Allmogebåtens dag vid Kovik. Sid 6
Spelmansstämma i Sanda kyrka och prästgårdspark. S 16

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Sanda bygdegårdspark
Måndag 20 maj kl. 18.00
Nu skall dansbanan läggas ut så att det
kan bli dans igen.
Kom och hjälp till. Som tack bjuder hembygdsföreningen på kaffe och korv.

Lördag 1 juni.
Kl. 09.30

Melodikryssfrukost i parken
09.30 står frukosten framdukad
10.00 löser vi krysset tillsammans.
Kl. 20.00 - 24.00

Försommardans
med musik för alla smaker.
Jesse James & the Double Dice
varvar med
Oktav
Försäljning av kaffe, korv, hamburgare.
Lotteri, chokladhjul
Om det regnar och blåser flyttar vi in i bygdegården.

VÄLKOMNA!
Sanda hembygdsförening och Sanda dansförening
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Mer om fångstgropen på Hästholmen.
På 90-talet skrev Birgit Fors i Sandpappret om fisket vid Kovik. Hon
skrev också en bit om Hästholmen och fångstgropen där:
”Helmer Larsson har vid ett senare tillfälle berättat för mig att det
skall finnas rester från minst tre bebyggelser på Hästholmen. Den nuvarande högre delen var in på 1800-talet kringfluten och det var där
människor hade bott. Det var också där den fångstgrop eller fallgrop
var belägen, som vi tittade på. Enligt Helmer Larsson finns det bara en
på Hästholmen.
Helmer berättade vidare om att Hästholmen kalhöggs 1908. Handlare
Nyman i Västergarn hade köpt skogen på rot och avverkade den då.
Ägare var Hjalmar Friberg, Runne.
8 rallare gjorde jobbet. Dessa bodde hos Hanna o. Ludvig Johansson
(Rump-Ludde). När dagens arbete skulle börja gick dom över Larssons
gård. Ibland följde Helmer med dem, det var spännande…
Vid denna tid fanns ännu ”fallgropen” kvar, men var delvis raserad.
Den var överbyggd, träramen runt omkring var ännu intakt. Från ramen gick fjädrande luckor i locket, gropen var mansdjup gott och väl. I
locket fanns en skottglugg. Man la åteln på det fjädrande locket. Villebrådet, som troligen mest var räv, lockades av lukten till platsen, locket höll inte för trycket, utan gick ner, återtog sitt läge tack vare fjädern, villebrådet var fångat. Det var sedan en lätt sak att skjuta djuret
genom skottgluggen.
Helmer hade en gång hjälpt Nystu-Kalle att lägga ut åtel, en självdöd
kviga, vid den här gropen, resultat av detta mindes han inte nu.
Helmer var född 26 december 1901 och avled 11 maj 1995.”

www.sanda-gotland.net
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Örnljusstakarna från Kovik
I förra Sandpappret berättade
Sven Ahlgren om hur man fångade örn i fångstgropen på Hästholmen. Han berättade också att
det finns ett par ljusstakar tillverkade av fötter från en örn som
fångats i gropen.
Här är beviset - ett par snygga
ljusstakar, som förvaras på säker
plats i en av bodarna i museet vid
Kovik.
Jag hade förmånen att få följa
med Sven till Kovik, där han
plockade fram ljusstakarna. Samtidigt fick jag veta mycket mer
om fisket förr i tiden. Han kan ju
så mycket, den mannen. /GM/
Erik Olsson 100 år - lästips
Erik som författare
Olsson, Erik Ett gammalt strömmingsgarn, Från Gutabygd 1981
Olsson, Erik Gotland mitt i Östersjön. En bilderbok om sjöfart av Erik Olsson Sanda, 1983
Olsson, Erik Gotland vår hembygd, 1985
Olsson, Erik Mänskar u pasjasar pa Gotland, 1990
Olsson, Erik Reseminnen, 1993

Skrivet om Erik
Nydahl, Eva och Löfstedt, Iris Erik Olsson – gotländsk konstnär och folklivsskildrare, Uppsats B1, Konstvetenskap Uppsala Universitet, 1977
Björnsdotter LIndholm, Magdalena och Hellenberg, Nicka Kända,
Okända & Ökända Gotlänningar, 2005
Hammar, Ylva och Strömdahl, Jan Boken om Erik Olsson Sanda, 2011

www.sanda-gotland.net
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saml.parkering mitt emot festplatsen

www.sanda-gotland.net

tisdagar kl. 9.30
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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
Gullingruppen har startat sitt arbete
4 maj är Lars Gullins födelsedag. Då brukar Gullingruppens medlemmar samlas och fira med kaffe och tårta.
I år var 4 maj en lördag så det blev eftermiddagsfika för 16 personer
i museet.
Samtidigt diskuterade vi sommarens konserter och vårens onsdagsjobb. De som har arbetslust samlas på onsdagskvällar kl. 18-20 och
arbetar. I vår prioriterar vi en vägg inne i museet som på grund av
fukt från skorstenen har krackelerat. Nu är skorstenen täckt och
väggen skall fixas till.
Förra årets jobb var att tvätta, skrapa och måla yttertaket, en liten
bit återstår, den skall bli klar nu i vår.
Sommarens konserter är bokade och klara, det blir åtta konserter
och ett föredrag. De två stora konserterna i kyrkan är 7 juli kl. 17
och 20. Andreas Pettersson och hans gäng kommer två gånger,
Sanda Jazz Station återkommer, liksom Mainland Jazz Collective och
Visfabriken och Minor Swing Trio.
Det blir en bra musiksommar i Sanda. Mer information kommer.
www.sanda-gotland.net
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www.sanda-gotland.net
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Spelmansstämma
Försäljning av
kaffe och grillat.

i prästgårdsparken i Sanda
Söndagen den 9 juni
Program:
13.00 Start med spelmansmässa
i kyrkan.
14.00 Spelmansstämman invigs.
14.10 Allspel.
Alla spelmän på scenen!
14.45 Dansuppvisning av Gotländska folkdansringen
15.30 Öppen scen. Välkomna att
spela och sjunga!
Arrangörer: Folkmusikgruppen Spelfolki,
Gotländska Folkdansringen, Sanda
hembygdsförening, Svenska kyrkan, Klinte
pastorat och Sensus studieförbund.

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 2019
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 23
MANUS IN SENAST 31/5
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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