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The Waves
Irländsk folkrock
Sanda bygdegårdspark tisdag 30 juli kl. 19.00
Några glada musiker från Ramnäs, Västerås, Kolsva och Uddevalla spelar
främst traditionell irländsk musik framförd med the Pogues som en viktig
inspirationskälla.

Servering av dryck, kaffe och korv.

Välkomna att lyssna och dansa!

www.sanda-gotland.net
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Gullinsommaren är inledd.
Applåderna ville aldrig ta slut trots att orkestern redan spelat sin extralåt, så de fick börja om från början igen och jag är säker på att
publiken hade suttit kvar och lyssnat på alltihop en gång till. Så njutbart var det när Minor Swing Trio inledde årets Gullinprogram med en
konsert den 28 juni i Gullinmuseet.
Orkestern bestod av Oskar Andersson, en ung förmåga på fiol, Charlie
Östborn på gitarr, Håkan Anderson, som är Oskars morfar, på
kontrabas och Torsten Kvarnsmyr
på trumpet.
Repertoaren var mycket blandad,
vi fick lyssna på slängpolska, Humoresques av Dvořák, Danny´s
dream av Gullin, Gotländsk sommarnatt, Den blomstertid nu
kommer, On the sunny side of
the street m.m. m.m.

Oskar Andersson

På fredag 5 juli fortsätter Gullinprogrammet med en utomhuskonsert
med Sanda Jazz Station. De spelar utanför museet kl. 19.00. Fritt inträde men musikerna är naturligtvis tacksamma för en slant.
Sanda Jazz Station består av Torsten Kvarnsmyr trumpet, Lars Hasselrot trombon, Charlie Östborn gitarr, Håkan Anderson kontrabas, Stefan Magnusson trummor. Sophie
Malmros sjunger. Hembygdsföreningens Gullingrupp säljer kaffe
som vanligt.
Regnar det så flyttar de in i museet. Det har de bara behövt
göra en gång, trots att de har
spelat mer än 20 år.

www.sanda-gotland.net
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4H:s riksläger i Sanda
Den 19-26 juli kommer det ca 150 ungdomar från hela Sverige till
Sanda och hänger på läger vid bygdegården.
Sveriges 4H är en riksorganisation av unga för unga, som har som syfte
att utveckla barn och ungdomar till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden samt att främja
ett sunt levnadssätt för barn och ungdomar genom friluftsliv, aktiv fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Organisationen är drog– och
alkoholfri.
Lägerveckan kommer att innehålla ett fullt schema med olika aktiviteter som volleyboll, teater, dans och kubb. Vilket innebär att en väckning för lägerdeltagarna kommer att ske kl 06.30. Det kommer även
att vara aktiviteter på kvällarna som avslutas ca kl 22.00
Ni är alla hjärtligt välkomna till lägerområdet att ta en fika i cafét eller
bara hälsa på, vid besök måste ni gå via sekretariatet och registrera er
som besökare. Sekretariatet har sin plats i bygdegårdens lilla sal med
ingång via dörren mot parken (den gamla köksdörren).
Undrar ni mer om lägret, kolla in hemsidan www.4h.se/rix19 eller besök oss på lägret. Det går även att nå oss på 076-4240982 under lägerveckan.
Med vänlig hälsning
Arrangörerna för Rix19

www.sanda-gotland.net
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Röda Korset
Lotteri på Västergarnsdagen
Den 20 juli - en lördag, deltar Sanda Västergarn Röda Kors som vanligt med ett lotteri på Västergarnsdagen. Många lotter med många
fina vinster brukar ha en strykande åtgång. Vill du skänka något, hör
gärna av dig till Eivor, tel 242078 eller Anders, 242018 - så hämtar de
eller du lämnar hos dem. Sen är du varmt välkommen att köpa lotter
på sockendagen.
Allmogebåtens dag
Den 6 juni i strålande solsken och lite vind gick Allmogebåtens dag av
stapeln vid Kovik och Sanda Västergarn Röda Kors hade för andra
året kaffe till försäljning. Kaffe och kakpåse eller kaffe med färska frallor gick åt som smör i solsken. Kretsen fick in dryga 9.000 kr till behövande ute i världen. Tack alla som bakade och kokade kaffe, sålde
kakpåsar och framför allt alla som köpte.
Bussutflykt
Det blir bussutflykt i Röda Korsets regi som vanligt i slutet av augusti,
men utförligare annons kommer i augustinumret.
www.sanda-gotland.net
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SOCKENDAG
på festplatsen i Västergarn
Lördag 20 juli kl. 11.00 - 16.00
Många och roliga aktiviteter.
Träibatens årliga segeltävling går av stapeln nere i hamnen.
Gutniska lekar
Konstlotteri och andra lotterier med fantastiska priser.
Musik, fiskdamm, kafé, korvgrillning.
Gamla bilder från socknen.
Målarplank, ansiktsmålning, ponnyridning, minizoo.
Försäljning av hembakat, honung, grönsaker, plantor, konst,
slöjd, tovat, hemvävda mattor, lammskinn m.m.
Företag i socknen visar upp sig, bl.a. Rauk maskin.
Vill du delta med en aktivitet eller försäljning, så kan du kontakta och boka bord genom Ingela Penje tel. 0709-527072.

VARMT VÄLKOMNA
till den alltid lika trevliga sockendagen i Västergarn!
Västergarns hembygdsförening

www.sanda-gotland.net
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Kulturstiftelsen Tjuls Stations Järnvägsmuseum
Öppettider 2019
Söndag 23 juni t.o.m. 8 september kl. 13.00-16.00 (guidning).
Om annan tid önskas, ring 070-515 05 86.
Vandringsleden, ca 3,5 km enkel
tur är uppmärkt med skyltar.
Informationstavla med enkel karta
finns vid stationen.
Ta gärna med kaffekorg. Sittgrupper finns bl.a. vid bron samt vid
Texas.

Välkommen på loppis!
4-6 juli kl. 12-16
11-12 juli kl. 12-16
13 juli kl. 10-16
Hellgren Sanda Vives 463
(Vägen mellan Sanda kyrka och Ajmunds bro.)

Missa inte...
att komma förbi vår tillfälliga butik och fynda prisvärda saker
den 13 juli. Allt från Oscar & Clothilde, Ittala till farmors gamla silverbestick.
Det kommer att finnas allt från barnsaker, mattor, konst, porslin,
skulpturer etc.
Vi kommer även att ha sporadiskt öppet under juli månad.

Välkomna!
Louise och Philip, Sanda Petarve 476
www.sanda-gotland.net
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JAZZKLASSIKER
Gullinmuseet/ Stationshuset i Sanda
Måndag 15 juli kl. 19.00
Måndag 5 augusti kl. 19.00

Andreas Pettersson, gitarr
Emilio Estrada, violin
Jonas Granberg, saxofon
Josef Karnebäck, bas
Jesper Kviberg , trummor

Inträde
Kaffeservering

MAINLAND JAZZ COLLECTIVE
Gullinmuseet/ Stationshuset Sanda
Onsdag 31 juli kl. 19.00
En prisbelönt jazzsextett spelar musik av Lars Gullin och andra med
Gullin samtida musiker från den amerikanska jazzscenen
i egna arrangemang.
Erik Tengholm, trumpet
Leonard Werme, saxofon
Hannes Junestav, trombon
TBA, piano
Johan Tengholm. Kontrabas

Inträde
Kaffeservering

www.sanda-gotland.net
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Föreningen håller ÅRSMÖTE
söndagen 21 juli kl. 14.00 vid
muséet.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Erik Olsson berättar om livet vid
Kovik förr! En radioinspelning från
1982.
Alla medlemmar - gamla och nya - är
välkomna och spelmän är särskilt
välkomna! Medtag gärna kaffekorg.

Öppet HUS vid kovik
Alla onsdagar i juli månad kl. 11-14
är muséet öppet för visning av bodar, båtar och redskap.
Guidning inom området kan ev.
ordnas.
Alla är välkomna!

Filmer på Rondo
30/6
7/7
14/7
21/7
28/7
4/8
11/8

kl. 20.00
kl. 16.00
kl. 20.00
kl. 16.00
kl. 20.00
kl. 16.00
kl. 16.00

Rocketman
Aladdin
Yesterday
Husdjurens hemliga liv 2
Stockholm
Lejonkungen
Blinky Bill Filmen

Välkomna!
www.klintebf.se

Rondo Klinte Bygdegårdsförening

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
Juli 2019
Fre 5 19.00

Lör 6 19.30
Sön 7 14-17
Sön 7 17 och 20

Sön 7 20.00
Ons 10 11-14
Lör 13 10-16
Lör 13 13-17
Lör 13 - lör 20

Mån 15 19.00
Ons 17 11-14
Fre 19-fre 26
Lör 20 08.30
Lör 20 11-16
Lör 20 19.30

Sön 21 10.00
Sön 21 14.00
Ons 24 11-14
Ons 24 19.00
Tors 25 19.30
Sön 28 16.00

Sanda Jazz Station utanför Gullinmuseet.
Helgmålsbön vid vattensågen i Sanda.
Karin Nilsson, sång.
FUB:s loppis i Sanda bygdegårdspark.
Lars Gullin Konsert i Sanda kyrka.
Gudstjänst i Västergarns kyrka.
Öppet hus vid Kovik. Sid 9
Loppis vid Stenhuse.
Vernissage i Västergarns hembygdsgård. Sid 4
Konstutställning i Västergarns hembygdsgård. S 4
Jazzklassiker i Gullinmuseet/stationshuset Sanda. 7
Öppet hus vid Kovik.
4H: s riksläger vid Sanda bygdegård. Sid 3
Sandavarpen utanför Gullinmuseet. Sid. 8
Sockendag på festplatsen i Västergarn. Sid. 5
Helgmålsbön i änget Mästerby. Stefan Magnusson,
sång & gitarr. Ta gärna med kaffekorg och något att
sitta på.
Högmässa i Sanda kyrka.
Årsmöte, Gotlands Fiskerimuseum Kovik. Sid. 9
Öppet hus vid Kovik.
Föredrag om frikyrkan på Gotland i Gullinmuseet.
Sid. 20
”Musikaliskt fyrverkeri”. Familjen Hellgren (på möj
liga och omöjliga instrument) i Mästerby kyrka.
Gudstjänst i Mästerby kyrka.

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Tis 30 20.00
Ons 31 11-14
Ons 31 19.00

The Waves spelar irländsk folkrock i Sanda bygdegårdspark. Sid. 1
Öppet hus vid Kovik.
Mainland Jazz Collective i Gullinmuseet. Sid. 7
Augusti 2019

Lör 3 19.30
Mån 5 19.00

Helgmålsbön vid Valbyte: Olle Jonsson, sång &
gitarr.
Jazzklassiker i Gullinmuseet Sanda. Sid. 7

Tis 6 19.00

Styrelsemöte Sanda hbf i Sanda bygdegård.

Be Careful
Lars Gullin Konsert
Sanda kyrka, söndag 7 juli kl. 17 och 20.
Jan Allan trumpet, Georg Riedel bas,
Daniel Svensson gitarr, Gunnel Mauritzson sång
samt Ann-Sofie Söderqvist trumpet.
Pris 250 kr.
Biljetter: Wessman & Pettersson, Visby och
Preem Klintehamn
eller boka via hemsidan www.gullinmuseet.se

Påminnelse
Har du glömt att betala medlemsavgiften? Det är inte för sent att
göra det, men vi tycker att du skall göra det. Det är inte gratis att
göra Sandpappret eller sköta om en bygdegård t.ex.
Familj 150 kr - enskild 75 kr.
Betala: Postgiro 28 65 38-4 eller Swish 123 671 35 72
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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på kvällen och gick upp och såg på
stan kl 2 på natten, så de riktiga
festligheterna gick de på så sätt
Gubben Öberg
Min morfar kallades på äldre da- miste om. Men morfar var där för
gar Gubben Öberg. Han kom från att se om det fanns något nytt att
Mafrids i Västergarn och hade ing- lära. De tog sedan båten hem och
från Visby gick de den tre mil
en lust med jordbruk, men älskade att snickra. I skolan hade han långa vägen till Sanda.
bara gått 14 dagar, men kunde
När morfar var ung skulle mörbåde läsa och räkna. Tröskor,
daren Tektor avrättas på Stenvattensågar och kvarnar byggde
kumla backe och alla rotebönderhan. Han var bara 20 år då han
na var kallade för att bilda spetsbyggde den första vattensågen vid gård; stå i ring närmast avrättMafrids . Han gifte sig med Anna ningsplatsen. Men MafridsbonWittberg från Västerby i Sanda
den, som inte vågade gå, lejde
och de fick sju barn, varav min
bort detta till morfar för en riksdamamma Maria var yngst. De
ler. När det hela var över gick
flyttade till Sanda där han byggde morfar till stan och för den riksdahus och snickarbod. Man sade att lern köpte han en liten handsåg.
han var en dundergubbe, en duk- Den finns ännu bevarad i vår släkt
tig hantverkare men också kolos- och kallas Tektorsågen.
salt häftig och argsint.

Erik Olsson 100 år.

Emil, äldsta sonen, har berättat
Berättelsen är hämtad ur
om när de båda var på Världsut- ”Mänskar u pasjasar pa Gotland”
ställningen 1897 i Stockholm. Som av Erik Olsson.
vanligt gick de tidigt i säng och var
tidigt uppe. De lade sig vid 7-tiden

Obs! Det här numret av Sandpappret innehåller många fina
färgbilder. Av kostnadsmässiga skäl kan vi inte trycka i färg.
Gå in på http://www.sanda-gotland.net/tidningen/ så får
du Sandpappret i färg.
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SOJO´s Trädgårdskafé
Donnersgatan 39 Klintehamn

Ons till söndag 11.00 – 17.00
11.00 – 14.00 finns soppa med bröd
Alla produkter gluten och laktosfria

Hantverk, stickat, tovat, mm.

Välkomna !
Obs : Ej kort, endast kontant och swish

Tel: 070-092 00 88
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

17

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
Svaret
Jag sökte kärlek hög och ren
jag bad om bröd men fick en sten
och ropade på mera ljus
i kyrkor och i bönehus.
Men när min äng sig klätt till brud
i aningen jag såg min gud
när marken åter bliver grön,
då fick jag svaret på min bön…
Dikten är skriven av Sigfrid Holmberg och ingår i en liten bok
som heter ”Vardagssånger”. Sigfrid bodde Västerby kvia dit han
flyttade 1974 efter att ha sålt sin gård i Hablingbo där han var
född. I hans hus i Sanda bor och renoverar nu Aron Hejdström
med familj.

www.sanda-gotland.net
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Kyrka - fri kyrka - frikyrka eller missionshus?
Onsdag 24 juli kl. 19.00 i Gullinmuseet/ stationshuset Sanda
När järnvägen las ner i Sanda 1955 köptes stationshuset av Sanda EFS
och blev gudstjänstlokal för Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.
Vad är en frikyrka och varför uppstod de?
Stiftsadjunkt Bimbi Ollberg reder ut och berättar för oss om frikyrkan på Gotland och speciellt i Sanda med omnejd.
Inträde 50 kr. Kaffeservering.

VÄLKOMNA!

Arrangör: Sanda hembygdsförenings Gullingrupp med stöd av
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 32
MANUS IN SENAST 2/8
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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