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Valborgsfirande
på eget ansvar
eller

”Drive thru Sanda city”
Om det inte är för torrt eller blåsigt
tänder vi elden kl. 19.00.
Ingen servering!!!
Komminister Janne Manni håller digitalt vårtal på
Sanda sockens Facebooksida.

www.sanda-gotland.net
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Ang. krönikan Kovik under 125 år.
Publiceringen avslutas!
Min krönika om Kovik tillkom som ett fritidsnöje. Min avsikt var att
berätta om livet vid en plats som Kovik i gångna tider. Min ambition
var aldrig att vara vetenskapligt korrekt eller fullständig i alla delar,
vilket jag också påpekat i förordet.
Sedan den publicerats i Sandpappret, har några personer irriterat sig
på felaktigheter beträffande namn, årtal eller någon annan detalj. Jag
har ingen lust att förklara detaljer i en berättelse, som var tänkt som
en exposé över trakten i stort, hur livet levts i flydda tider i en trakt
som Kovik.
Andra läsare har funnit texten intressant och rolig och jag ger den
som så önskar, möjlighet att få resterande avsnitt - 30 A4-sidor - tillsänd efter hänvändelse till mig på mail: ronny@sagebrand.se
Ronny Sagebrand - Nyköping och Kovik

Från redaktören
Tråkigt att vi är tvungna att avsluta den trevliga berättelsen om Kovik
men Ronny och jag är överens om att det blir bäst så. Som redaktör
har jag också fått otrevliga mail från läsare där man bland annat påpekar att jag som ansvarig utgivare av Sandpappret har skyldighet att
se till att allt jag publicerar är sant. Personen i fråga har säkert rätt
men jag kan inte leva upp till det kravet.
En del av er har kanske uppmärksammat att jag tidigare skrev mina
små betraktelser om ditten och datten, men att jag har slutat med
det. Det beror på samma sak, jag har inte lust att reta upp känsliga
läsare och bli utsatt för mindre trevliga påhopp.
Jag hoppas fortfarande att ni lämnar in era bidrag, så att inte Sandpappret bara blir annonser om aktiviteter. Då blir det inte roligt att
vara redaktör.
Gunvor Malmros
www.sanda-gotland.net
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INSTÄLLT

Öppet hus hos Ljungs fem rum
INSTÄLLT
Efter noga övervägande har vi bestämt att vi inte kommer att hålla
öppet hus under påskdagen den 12/4. Detta på grund av rådande
omständigheter kring Corona och rekommendationerna att inte
samla människor i större grupper.
Är ni ändå nyfikna på hur våra olika uthyrningsrum ser ut så får ni
gärna höra av er så kan ni få en privat visning. Slå en signal på
0793484269 eller skicka ett mail till info@ljungsfemrum.se så bestämmer vi en tid som passar.
RABATT: Som utlovat vill vi ändå ge rabatt till alla er som bor i Sanda
eller Västergarn.
Gå in och gör er bokning på: www.ljungsfemrum.se
Ange rabattkod: SandaVastergarn
Då får ni 10 % på er bokning hos oss. Koden gäller under hela 2020.
Hälsningar från
Elise och Jakob
Freja och Melker

Vi minns
Sture Nilsson Sanda
kom hela livet att bo vid Juves där han övertog gården efter sina föräldrar. Sture kom tidigt i kontakt med EFS verksamhet och han var
under många år kassör i missionsföreningen. Sture älskade sång och
musik och spelade gärna på sitt dragspel, en tid ledde han Sandasångarna. Även Ekegården hade i Sture en trogen arbetare. Förutom
engagemanget i EFS så var han aktiv varpakastare. Han var också en
trogen besökare på gudstjänster inom EFS, kyrkan och frikyrkan. I
soldathemsrörelsen hade han också ett engagemang.
Peder Fohlin
Infört i Gotlands Missionstidning våren 2020
www.sanda-gotland.net
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Västergarn IF
Västergarn IF kommer att i samarbete med Svenska Varpaförbundet
arrangera SM i 2-manna och par. Planeringen är i full gång och vi håller tummarna för att inte Corona sätter käpparna i hjulet för arrangemanget. Tävlingen anordnas på fina festplatsen i Västergarn 29-30
augusti. Vår ambition är att genomföra denna helg med en festlig
stämning och att alla duktiga ungdomar ska stå i centrum. Vi tackar de
sponsorer som redan nu har meddelat att de vill stötta oss!
Vi hoppas att fler vill vara med, privatpersoner och företag är välkomna att stötta vårt evenemang genom att bidra med praktisk hjälp,
skänka priser eller pengar.
Vill Ni skänka ett bidrag, använd föreningens bankgiro:
5305-3625 eller swish 123 411 55 56
Vill Ni skänka priser eller hjälpa till, hör gärna av Er till
Eva Widing 070-444 85 14 eller Ulrica Sjölander 0763-96 84 71
Vänliga hälsningar
Västergarn IF

Lästips
Gillar ni att läsa om mord, andra brott och skandaler som hänt på Gotland
sedan 1920? Då skall ni låna eller köpa Carl Johan Gardells bok Brottsplats
Gotland - Mord, andra brott och skandaler 1920-2015.
Många av händelserna har fallit i glömska men alla väckte en enorm uppståndelse i samtiden. Flera av fallen har anknytning till Sanda, bl.a. ”Fallet
David Gadd” och ”Soptunneupproret”.
När jag var 5 år var jag väldigt rädd att Nowak skulle
komma och ta min mamma om jag inte vaktade henne
noga. Om Nowak kan man läsa här. Spännande berättelser som säkert kommer att väcka många minnen och ge
aha-upplevelser.
Sant eller inte - det får författaren till boken Carl Johan
Gardell ta ansvar för. Boken kom ut 2019. /Gunvor/
www.sanda-gotland.net
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Veckans 4Hare
Publicerades av Sveriges 4H på Facebook den 24 mars 2020.
Bit mig i benet och skrik som en gris! - "Iiiiii...".
Veckans 4Hare är från I-län, med andra ord Gotland!
Namn och ålder: Lukas Johansson, 21 fyller 22.
Hur hittade du till 4H?
Mina föräldrar är 4Hare och träffades genom organisationen. Så man
kan ju säga att jag finns till tack vare 4H. Det föll sig ganska naturligt
att jag blev medlem när jag var typ 7 år gammal.
Vad gör du i 4H?
Mina uppdrag inom 4H är i nuläget ordförande för Gotlands 4H, del
av Kommunikationsgruppen, arrangör av Nationella Konferensen
2021 och suppleant i Riksförbundsstyrelsen.
Vad gör du annars, när du inte engagerar dig i organisationen?
Jag studerar musik på Glimåkra folkhögskola som ligger i Skåne. Här
sjunger jag i Gospelkör varje dag och en del andra musikämnen .
Vilket är ditt bästa 4H-minne?
Ett av mina nyare minnen är när jag tillsammans med några
andra arrangerade
Nationella Konferensen 2020.
Det är väldigt roligt
och lärorikt att få arrangera evenemang.
En annan höjdare var
att arrangera Rix19
såklart om man får
slänga in en extra

www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
Obs! Kolla alltid kyrkans predikoturer på fredagen om aktiviteter är
inställda eller inte!
April 2020
Sön 5 19.00

Passionsgudstjänst i Mästerby församlingshem.

Tor 9 19.00

Skärtorsdagsmässa i Sanda kyrka.

Mån 13 14.00

Årsmöte i Wadets samfällighetsförening i Västergarns hembygdsgård. Sid 7

Sön 19 19.00

Mässa i Sanda kyrka

Ons 22 18.00

Fagning vid Sanda bygdegård. Sid. 6

Tors 30 19.00

Elden tänds vid Sanda bygdegård. Sid 1

Tors 30 20.00

Valborgsfirande vid Valbyte. Sid 12
Maj 2020

Mån 4 19.00

Sanda hbf styrelsemöte i bygdegården.

Lör 9 10.00

Fagning vid Petarve. Sid. 6

Fagning
Onsdag 22/4 kl. 18.00 Fagning vid bygdegården i Sanda.
Reservdag torsdag 23/4.
Lördag 9/5 kl. 10.00 Fagning vid Petarve.
Reservdag söndag 10/5
Ni som hjälper till belönas med kaffe och korv.
Välkomna! Sanda hembygdsförening
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Medlemsavgifter 2020
En del av er fick inbetalningsavi med förra Sandpappret och ni andra
får det med det här numret.
Medlemsavgiften för 2020 är oförändrad:
150 kr för en familj och 75 för enskild person.
Betala till postgiro 28 65 38-4 eller Swish nr 123 671 35 72
Tack alla som stöttar Sanda hembygdsförening och därmed också utgivningen av Sandpappret.

Glad Påsk
tillönskar vi alla Sandpapprets läsare!

Håll ögon och öron
öppna !!!
Kubafestival i
Västergarn i sommar!

ÅRSMÖTE
I Wadets samfällighetsförening
Måndag 13 april kl. 14.00 i
Västergarns hembygdsgård
Vi bjuder på kaffe och smörgåstårta!

Slutet av juli.

Välkomna!

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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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 Stenkumla
Hogrän Västerhejde Visby
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
Statistik 2019
Hur gick det för våra socknar 2019?
Gotlands befolkning ökade med 437 personer medan Sanda och Västergarn fick se en minskning under 2019.
Sanda minskade med 4 personer vilket innebär en minskning med 0,6
% och hade vid årsskiftet 695 invånare. 2014 - 2018 ökade Sanda
varje år.
Västergarn minskade också med 4 personer, 2,1 %. Socknen hade vid
årsskiftet 187 invånare.
Sanda är den tionde största socknen på Gotland om man inte räknar
med Visby. På nionde plats finns grannsocknen Eskelhem med 783
personer.
39 socknar ökade sin folkmängd, 46 minskade. 631 dog och 516 föddes. 158 utvandrade och 421 invandrade. 2190 flyttade ut och 2735
flyttade in.
Källa: Gotlands Allehanda 11 mars 2020
www.sanda-gotland.net
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Välkomna till

VALBORGSFIRANDE
på eget ansvar

vid Valbyte i Västergarn
Elden tänds 20.00
Vårtal
Ingen servering.
Obs! Max 50 personer om ingen annan information
kommer från våra myndigheter!!!

Vårligt välkomna!
Västergarns hembygdsförening

ANNONSERING
Hel sida A5: 300 kr
Halv sida: 150 kr
1/4 sida: 75 kr
Föreningsaktiviteter: Gratis

BOKA SANDA BYGDEGÅRD

MEDLEMSAVGIFTER 2020
Sanda hembygdsförening Familj: 150 kr - Enskild: 75 kr
Betala till
Postgiro 28 65 38-4
eller Swish nr 123 671 35 72

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 19
MANUS IN SENAST 2/5
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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