NR 10 Oktober 2020

Årg. 25

Tomas Holmqvist med sin Porsche
Algair A111 från 1954. Traktorn har tillhört hans morfarsfar Oskar Pettersson
vid Jakobs i Eksta.

Veterantraktorrally - sid 10.
www.sanda-gotland.net
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Intagning av dansbanan.
Vi var 10 tappra personer som mötte upp. Det var dock inte alla av
oss som lyfte och bar in dansgolvet. Hasse och Rasmus organiserade
och förberedde jobbet.
Viking, Marie, Magdalena, Robert och Hasse.

Det här gänget på bilden, samt Rasmus
gjorde de tunga lyften.
På bilden till vänster ser vi hur Rasmus
övervakar att övriga sköter sig.
Alla lyft och intagningen av dansgolvet
var gjort på 27 minuter. Bra jobbat!
Gunnel grillade korv. Avslutning med
trivsam samvaro och varm korv samt
kaffe.
Text och foto: Agneta Lippman
www.sanda-gotland.net

2

Robert och
Viking har det
svettigt, det var
ju sommarväder den dagen.
Magdalena tar i
ordentligt.

Gunnel grillar
och tar sig sedan en funderare tillsammans med
hembygdsföreningens ordförande Marie.

www.sanda-gotland.net
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Sanda Västergarn Röda Kors
Sanda Västergarn Röda Kors hade så goda förhoppningar att kunna ordna en syföreningsauktion live, coronaanpassat, men så blir
det inte. Vi känner alldeles för stor oro att samla intresserade, mycket med
tanke på äldre, men vi är också rädda om våra yngre och barnen. Så vi har
tänkt om:

Vi kör en syföreningsauktion på nätet! Via facebooksidan
”Sanda socken” och med god hjälp av Stina Sandsjö den här gången,
kommer vi att lägga ut bilder från den 4 oktober på Facebook. Precis
som Anna Barås gjorde med blomskottsauktionen. Vi lite äldre dataokunniga (talar för mig själv) är så tacksamma för deras smarta hjälp.
Alltså! Mellan 4 och 11 oktober läggs olika objekt ut med ett utropspris och sen får ni buda. Håller koll på vem som får varan efter ett
stoppdatum gör Vera Sandsjö och det är också till Veras swishnummer ni betalar och kommer överens om när varan hämtas. Hoppas
att jag har uttryckt mig korrekt.
Du som inte har Facebook eller inte gillar data, vad kan du göra? Tala
med någon som kan visa dig objekten. Har du något att sälja, kontakta Vera, så ser hon till att det kommer med på nätet. Naturligtvis
kan du hämta och betala kontant hos Vera.
Vi hoppas att det här skall fungera och ge en bra slant till Världens barn.
För till dem går alla pengar oavkortat från den här auktionen. Världens barn
- för alla barns rätt till hälsa och trygghet. Vi tycker det är tungt med Covid
19, men tänk hur det slår i världens mest sårbara samhällen med fattigdom
och bristande sjukvård. Förödande konsekvenser för alla, men just nu fokuserar vi på barnen. Vi brukar kunna lämna ett generöst bidrag varje år till
Världens barn, så hjälp oss att få göra det i år också.

Veras telefonnummer är 073 025 07 31 och till det swishar du och
ringer om du har några frågor. Förresten kan du swisha en slant om
du vill ge men inte köpa något. Senare under året kommer vi att göra
likadant med bak - julbak som du beställer av oss. Mer om det i novembernumret. Då skall ni också få veta hur mycket vi fått in till Världens barn - allas barn.
Varmt tack på förhand!

www.sanda-gotland.net
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Möte om Sanda skolas framtid
- Sanda skola är ingen dålig skola, sa skoldirektören Torsten Flemming, när han tillsammans med ordföranden i barn– och utbildningsnämnden Stefan Nypelius C, kom till Sanda bygdegård för att prata
om förslaget till ny skolorganisation på ön.
Trots det så är skolan en av de åtta grundskolor som föreslås läggas
ner.
Orsaken är att antalet behöriga lärare väntas minska, inom en tioårsperiod är nyrekryteringen hela 93 procent. Dessutom behöver regionen spara. Antalet pensionärer ökar och färre betalar skatt. Det är Gotlands största utmaning, enligt Stefan Nypelius.
Vi måste rusta för nåt som händer framöver. Antalet förskolebarn
ökar och det finns inte plats för både förskolebarnen och skoleleverna
i skolan idag och framöver, enligt utredningen.
Idag går eleverna upp till och med klass tre i skolan, resten i Klinteskolan.
Behöriga lärare är lättare att rekrytera till Visby, så även om Sanda
skola idag har nästan 100 % behöriga lärare, tredje bäst på Gotland,
så är det ingen garanti för framtiden. Många lärare vill ha fler kolleger, sa Torsten Flemming, medan Stefan Nypelius undrade vad det
skulle kosta att investera så det blir en mellanstadieskola framöver.
En annan orsak till att skolan inte räcker till för alla är den paviljong
som togs bort för en tid sedan, den var då ett svartbygge och att man
tillfälligt löst lokalproblem med paviljonger runt om på ön, var ett
uppvaknande för politikerna, medgav BUN:s ordförande Stefan Nypelius.
Många på mötet talade om hur bra skolan är, hur fin skolgården är
och ställde frågan om inte idyllen får finnas kvar.
15 miljoner sparas genom det förslag, som nu ligger, men flera ifrågasatte om det kommer att hålla. Flemming och Nypelius medgav också
att det finns en svaghet i förslaget, när familjerna har ett barn i förskolan och ett på fritids, då får man hämta på flera ställen Här ska
man titta på hur andra glesbygdsorter löst det.
→
www.sanda-gotland.net
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I februari klubbas den nya skolorganisationen på fullmäktige, men
redan den 8 oktober kommer regionen att ha en livesändning, där
man får ställa frågor till politiker och andra ansvariga.
Ett 50-tal personer kom till mötet i bygdegården.
En farmors funderingar:
Jättebra möte utan höjda röster. Men varför tänker man ens på att
lägga ner något väl fungerande - viktigt för både barn och bygd.
Text: Gunnel Wallin
Foto: Agneta Lippman

Lena och Marianne kan allt om gutars mål.
Så lyder rubriken på ett två sidors långt reportage i tidningen Land 22
maj 1992. Monica Hörner år på besök vid Övide gård där Marianne
Bergström bor. Tillsammans med Lena Olofsson har hon lagat några
rätter som de tycker är typiska för Gotland. Det blir inte kajpsoppa,
lammstek och saffranspannkaka. -Det skriver alla om, säger Lena.
Här bjuds i stället laxsoppa, rabbisgryta och ingefärspäron. De bjuder
också på en härlig morotslåda, den typiska gotländska äppelkakan och
en förenklad gotlandslimpa.
Under hösten kommer jag att presentera deras rätter i Sandpappret. Vi
börjar med äppelkaka och ingefärspäron.
www.sanda-gotland.net
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Gotländsk äppelkaka
I många gotländska kök finns en särskild kakform av koppar. I den
gjordes denna speciella kaka. Den är ganska kompakt och saftig och
skedas upp på tallriken. Vaniljsås eller vispad grädde hör till.
5 dl lätt– eller osötat äppelmos
300 g torkat, rivet vetebröd eller ströbröd
1 dl sirap
½ tsk kanel
¼ tsk malen kryddnejlika
2 msk smör
Lägg det torkade brödet i vatten i 30 minuter. Pressa ur vätskan.
Blanda äppelmos, bröd, sirap och kryddor. Häll smeten i välsmord
form. Grädda i 175 grader i 1 ½ timme. Stjälp upp kakan när den
kallnat . Strö på ett par matskedar socker en kvart innan kakan
serveras. Då blir den blank och fin.
Prostinnans ingefärspäron
På många gotländska gårdar finns fina päronträd. Lena tycker att fler
borde ta till vara de läckra frukterna genom att koka ingefärspäron.
Varför inte samlas några stycken för att skala och koka in i höst? Till
dess kommer ett välbeprövat recept som använts i Övide grannlag.
5 kilo päron
2 kilo socker
12 dl vatten
1 dl ättiksprit
4 bitar torkad ingefära
Skala päronen, men låt skaftet sitta kvar. Skrapa det gärna med en
liten skalkniv.
Blanda socker, vatten och ättiksprit. Låt koka upp och lägg i päronen
och ingefäran. När allt kokat upp igen låt det koka sakta, sakta i två
timmar tills päronen är mjuka och lite genomskinliga. Ta då upp päronen och lägg dem i en kruka. Koka ihop lagen lite om så behövs. Häll
lagen över päronen i krukan så att den precis täcker dem. Förvara
päronen kallt, då håller de till nästa säsong. Serveras med lättvispad
grädde.
www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
Oktober 2020
Sön 4 19.00

Gudstjänst i Sanda kyrka.

Tis 6 8.30-11.25 Bokbussen finns vid Sanda skola.
Sön 11 19.00

Gudstjänst i Västergarns kyrka.

Sön 25 13.00

Mässa i Mästerby kyrka.

Mån 26 19.00

Styrelsemöte Sanda Hbf i bygdegården.

Fre 30 18.00

Spökkväll vid Sanda bygdegård. Sid 16
November 2020

Sön 1 19.30

Minnesgudstjänst för Sanda, Västergarn och
Mästerby i Sanda kyrka. Sångare ur Cikoria.

Länsteatern kommer till Sanda bygdegård med föreställningen

DUBBES SKRÖNOR
10 december kl. 19.00
Biljetter:
https://www.ticketmaster.se/search/?keyword=dubbes+skr%C3%B6nor

0498-291055 eller direkt i biljettkassan på bygdegården, i mån av
plats.
Föreställningen är ca 2 timmar lång inkl
paus.
Priser:
Ordinarie 250 kr
LTV 215 kr
Studerande 100 kr
Ungdom upp till 18 år 100 kr
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Pumpor till salu.
Kom och köp!
Bröderna Österlund Sanda Boterarve 104
Sanda hembygdsförening har fått nöjet att överta f.d.
bensinmacken i Sanda city från Gertrud Jakobsson.
Stort TACK för gåvan!
Vår förhoppning är att aktiviteterna runt macken =
Botvidegänget fortgår som vanligt .
Styrelsen Sanda Hbf.

Adventsmarknad utomhus????
Vi planerar att ha en adventsmarknad utomhus
vid Sanda bygdegård den 28/11.
Vi vill veta om intresse finns för att delta.
Vill du vara med?
Ring då innan 25/10 till
Marie Andersson, 073 553 98 56

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Veterantraktorrally
Söndagen den 6/9 samlades ca 22 traktorekipage vid bygdegården i Sanda.
Det var stor uppslutning av både fordon och
åskådare.
Sören Pettersson tog täten och Kjell Pettersson körde sist och hade med sig en bogserkätting som inte behövde användas.
En av traktorerna hade vagn med bord och
bänkar, så icke traktorburna kunde åka med.
En del hade redskap kopplade till traktorn.
Färden gick mot Klintehamn och vidare mot
Kovik där vi bjöds på korv av LRF. Det smakade väldigt bra och vi hade lagom väder i lä
bakom bodarna.
Vi satt länge och pratade innan färden gick
tillbaka via Runne kvior och skogsvägen till
Nystugu. Återsamling vid bygdegården för avslut.
Den stora uppslutningen tror vi bl.a. beror på
coronan och de få tillfällen att mötas och
prata som finns just nu.
Text: Ylva Foto: Gunvor

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

www.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 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

Rikt fiskafänge, 1889
Sanda 18 september.
I tisdags natt fångades i Sandaviken utanför Runne hemman härstädes i ett enda notvarp ej mindre än 260 lispund sik eller 3 400
stycken fiskar.

Rikt fiskafänge ,1891
Om ett ovanligt rikt fiskafänge meddelades Gotlänningen från Västergarn, dit 14 båtar, som varit ute på drev, inkom med 60 till 70 valar strömming i varje båt. Inalles ilandfördes 2 100 valar strömming.

Idens mångfald, 1893
Vid Vivesholms fiskeläge i närheten av Klinte, där några fiskare för
någon tid sedan i ett enda notvarp erhöll 3 000 id fick samma fiskare
åter natten mellan den 21 och 22 november 4 000 id i ett enda notvarp.
Ur: ”Senaste nytt från 1800-talet på Gotland” av Roland Olsson.
www.sanda-gotland.net
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SPÖKKVÄLL
vid Sanda bygdegård
fredag 30 oktober kl. 18 - 19.
Kom och träffa sokenspökena på en
spökstig för barn och modiga vuxna.
Kostnad: 20 kr inklusive korv och dryck.
VÄLKOMNA
Sanda hembygdsförening

ANNONSERING

MEDLEMSAVGIFTER 2020

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

Sanda hembygdsförening Familj: 150 kr - Enskild: 75 kr

BOKA SANDA BYGDEGÅRD

Betala till
Postgiro 28 65 38-4
eller Swish nr 123 671 35 72

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 44
MANUS IN SENAST 23/10
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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