NR 11 NOVEMBER 2020

Årg. 25

Välkomna på

Adventsmarknad
utomhus i Sanda bygdegårdspark.
Lördag 28 november kl. 11.00 - 15.00
Försäljning av hantverk, bakat, rökt, kransar m.m.
Röda Korset och hembygdsföreningens lotterier
Servering av kaffe, korv, glögg m.m.
Obs! Ingen gröt i år.
Det finns plats för fler säljare - boka din plats hos:
Marie Andersson, tfn 073 553 98 56
Vi hoppas att coronan håller sig lugn så att vi kan genomföra marknaden på ett säkert sätt utan trängsel samt att vädret är med oss.

Sanda hembygdsförening.
www.sanda-gotland.net
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Söndag förmiddag 4 oktober 2020 i Sanda City.
Det är blåsigt men inte så kallt, det var värre igår, kallare och mer
höstlikt. I köket i den gamla affären håller Sally och Ola på med förberedelser, de skall snart öppna sitt
populära Sanda café, ett mycket
omtyckt ställe en söndag i varje månad. Här blir man serverad goda
bullar, kakor och pajer, smörgåsar
och naturligtvis kaffe. Under coronatiden har trädgården varit ett omtyckt ställe för gästerna. Hur skall
det bli idag, kommer det att gå att
sitta ute, inne kan det bli för trångt?
(Jag kan meddela att det gick jättebra att sitta ute, varmt och skönt.)

Vad händer i macken?
Där sitter Anna Barås och gör
fina buketter av sina
hemodlade dahlior. De skall
tillsammans med päron från
Gervalds och Gullinmuseets
paulor säljas till förmån för
Världens barn. Det är Sanda
Västergarn Röda Kors som ordnar försäljning på Facebook.
Där läggs handarbeten ut, som
man får buda på. Något kaffekalas och syföreningsauktion i
bygdegården blir det inte i år. Foto: Agneta Text: Gunvor
www.sanda-gotland.net
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Minimarknad
vid Hellgrens, Sanda Vives 463
ute och inne och vi håller avstånd.
Lördag 21/11 kl. 10-16
Dörrkransar, stickat, bakat, div. hantverk,
äpplen, loppis och mycket mer.
Kaffe/glögg, pepparkakor
Välkomna önskar Inga-Maj Hellgren och Gertrud Andersson!

www.sanda-gotland.net
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Dialogmöte om ny skolorganisation
”Vilket otroligt engagemang, det hade jag inte väntat mig…”
Så sa en av de åtta politiker i barn– och utbildningsnämnden, som deltog i regionens dialogmöte om ny skolorganisation i Sanda skola den
19 oktober.
Ett uttalande som nog förvånade det trettiotal engagerade föräldrar
och andra som kommit till Sanda bygdegård för att höra vad politikerna tyckte om förslaget att lägga ner bl.a. åtta landsbygdsskolor, varav
Sanda är en av dem.
Arbetsgruppen Rädda Sanda skola presenterade bland annat en enkät, som man gjort med föräldrar till barn i skolan. 52 elever av 69 är
representerade i enkäten, som bl.a. visar att det är familjelogistiken,
som är viktig för val av skola. Endast tre familjer gör sin dagliga pendling till Klinte. En majoritet, av de som tillfrågades, säger att det som
låg till grund för familjens val att bosätta sig på landsbygden, var att
det fanns en skola i närheten.
Utredningen har en olycklig huvudstrategi, tyckte arbetsgruppen, att
lägga ner och centralisera. För den som skall hämta och lämna på fritids blir det extra resor varje dag, även om det bara är sju kilometer
mellan Sanda och Klinteskolan. 252 mil extra på ett år, har arbetsgruppen räknat ut.
Samtliga politiker tyckte att de fått mycket att fundera på, efter mötet
i Sanda. Men några löften om att skolan blir kvar, gavs inte, däremot
sa flera, att det krävs långsiktiga lösningar och att det ska slutas spara
på skolan.
- Jag är glad över ert engagemang, sa ordföranden i nämnden, Stefan
Nypelius, men vad det betyder för framtiden för Sanda skola är dolt i
dunkel. Kanske kan det betyda att åtminstone klasserna upp till årskurs tre blir kvar, något som arbetsgruppen också ser som ett möjligt
alternativ, om det inte är möjligt att investera de runt 20 miljoner som
behövs, för att ha lokaler till årskurs 4-5.
Text: Gunnel Foto: Agneta

www.sanda-gotland.net
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Stefan Nypelius

Torsten Flemming

På bygdegårdsplanen hölls en
ljusmanifestation.

www.sanda-gotland.net
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Sanda Västergarn Röda Kors
Syföreningsauktion på nätet.
Sanda Västergarn Röda Kors har med sin syföreningsauktion på nätet
slagit rekord.
17 215 kr fick vi in!!!
Fattar vi och ni vad vi alla är bra. Roligt, annorlunda och spännande
insamling till Världens barn.
Massor av handarbeten, dukar, raggsockor, vantar, förkläden, stickad
sjal, grytlappar, dahliabuketter, blomskott och äppelkakor, bytte
ägare. Och nu kommer en ny auktion - julbak.
Men för att återgå till insamlingen till Världens barn. Det har ju inte
gjort sig självt - någon måste fota och lägga in bilderna och hålla ordning på buden. Det har Vera Sandsjö med familj skött med den äran.
Tusen tack Vera, Stina, Anna m.fl. för ert fina arbete!
Och tusen tack till er alla som skänkte och köpte - utan er hade inte
det varit möjligt. Tack alla och särskilt vill vi också tacka eminente
Rune Malmros för hans fina gåva i form av en trädgårdsmöbel som
nästa gav en tredjedel av summan. Tack Rune!
Ett antal företagare i Sanda och Västergarn har till Världens barn
skänkt tillsammans 7 000 kr.
Varmt TACK till:
Stenhuse gård, Bengt Arnes Eltjänst, Åströms däck, Västergarn bygg,
Norragårds sten o anläggning, Per Svensson Gräv & Mark, FBI pa Gotland, Runne i Sanda, Todej Group, VLL Petarve gård och Fridenfors
Maskintjänst.
Varmt tack till er alla, ni kommer att få ett diplom på posten från
Röda Korset och vi lovar att återkomma nästa år.
Syföreningen har startat igen.
Sanda Västergarn Röda Kors syförening har för första gången sedan
februari haft sy– och pratmöte. Det var så härligt att träffas igen. Vi
syntes i Gervaldsgården, bara några vid varje bord, med behörigt avstånd från varandra. Så skall vi göra en gång i månaden tills vidare.
Efter systunden hade vi styrelsemöte.
www.sanda-gotland.net
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Sanda Västergarn Röda Kors bakar, ni köper och på så sätt
mättar vi många munnar ute i världen.
Alla andra år har vi haft kaffekalas i bygdegården med massor av goda
kakor och bullar, som gett oss en slant till världens nödlidande. Men i
år p.g.a. coronan kan vi inte samlas. Syföreningsauktion gick så bra på
nätet och då kom tanken upp på kakbak. Skillnaden nu är bara att det
är fasta priser på varje bulle och kaka. Bagerskorna Agneta, AnnaStina, Astrid, Bibbi, Eivor, Gertrud, Gunvor, Inger, Vera och Ylva bakar
och ni beställer.
Ni får beställa när ni vill, men senast den 6 december måste vi ha beställningen. Utlämning den 12 december mellan kl. 10.00 och 14.00 i
Gervaldsgården. Då har vi lagt antalet kakor och bullar i askar och påsar och ni betalar med Swish till Vera, 073 025 07 31 eller kontant vid
hämtandet. Dessutom bjuder vi er då på en kopp lussefika och pepparkaka.
Beställer gör ni hos Inger tel. 24 20 11 eller 070 564 20 11 och kom
ihåg datumen: Beställ senast 6 dec. och hämta 12 dec.
Priser:
Lussekatter och pariservåfflor: 10 kr/st
Smörkransar: 6 kr/st
Gorån, mandelmusslor, halvmånar, rullrån: 8 kr/st
1 hel drömtårta: 50 kr.
RING, RING…..

Lotteri på adventsmarknaden.
Sanda Västergarn Röda Kors kommer som vanligt att medverka vid
Sanda hembygdsförenings adventsmarknad i bygdegårdsparken. Vi
har som vi brukar ett lotteri med många vinster.
Dessutom kommer vi att sälja hembakta limpor och inläggningar,
såsom sylt och gurkor. Vi kommer att ha en julklappssäck som vi
gärna tar emot paket till. Skriv på paketet om det är till barn eller
vuxen. Paketen lägger vi i säcken och du får köpa en julklapp för 50:Lämna vinster och paket på plats eller hos Anders Olsson, tfn 24 20 18
Väl mött och varmt välkomna!
www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
November 2020
Sön 1 19.30

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

Sön 8 10.00

Gudstjänst i Västergarns kyrka.

Tis 17 8.30-11.25 Bokbussen står vid Sanda skola.
Lör 21 10-16

Minimarknad vid Hellgrens , Sanda Vives 463. Sid. 3

Mån 23 19.00

Styrelsemöte Sanda hbf i bygdegården.

Lör 28 11-15

Adventsmarknad i Sanda bygdegårdspark. Sid.1
December 2020

Sön 6

Sista beställningsdag för Röda Korsets
bull-och kakbak.
Läs på sid. 7

Tors 10 19.00

Teater, Dubbes
skrönor i Sanda
bygdegård. Sid. 9

Lör 12 10-14

Utlämning av kakor
och bullar i
Gervaldsgården.

Önskas köpa!
Damcykel med
fotbroms.
Åsa, 070 994 20
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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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
i 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
VÄLKOMNA!

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Lena och Marianne kan allt om gutars mål,
I förra numret presenterade jag två recept från ett reportage i tidningen Land, 22 maj 1992. Monica Hörner besökte Marianne Bergström och Lena Olofsson som lagade gotländsk mat. Här är recept på
kaningryta, morotspannkaka och pressgurka.
Lena Olofsson arbetade fram till sin pensionering på landsarkivet i
Visby. En guldgruva för den som är intresserad av Gotlands mat och
traditioner. Under många år hade hon samlat matrecept och lite
historia därtill.
- Vi bor ju mitt i en jordbruksbygd. De som har tid ska kunna laga riktig mat av våra fina gotländska råvaror, tyckte Lena. Då gäller det att
inte matlagningskunnandet försvinner med den äldre generationen.
Nu för tiden förmedlas inte kunskapen så enkelt från en generation
till en annan.
När Lena som nygift kom till Sanda bodde hon tre år tillsammans med
svärmor Amanda och fick på så sätt tre års kokkurs. Allt fick hon lära.
Amandas vildkaningryta
Rabbisar, vildkaniner, var det förr mycket gott om på Gotland. Särskilt
i kustsocknarna, där rabbisar fanns i mängder, bestod söndagsmiddagen av kaningryta eller kaninstek. Amanda Olofsson, Lenas svärmor, har berättat att hennes söner hade jakträtten på Tofta skjutfält
under 20– och 30-talen. Kaninerna saltades ner och Amanda kokade
till och med dillkött av urvattnade salta kaniner. Renskuret kött blandades med fläsk och blev köttfärs.
Smaksättningen påminner mycket om kalopsens. Grytan kan också
lagas av hare.
1 styckad vildkanin
50 g smör
2 msk socker, 1 msk salt
1 tsk mald vitpeppar
vatten
1 morot, 1 gul lök
1 lagerblad
10 hela kryddpepparkorn
2 msk mjöl
www.sanda-gotland.net
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Smält smöret i en stekgryta. Tillsätt sockret när smöret smält. Strö
salt och mald vitpeppar på köttbitarna och stek dem vackert bruna i
ej för het gryta. Häll på så mycket vatten så att det står över köttet.
Skala och skär morot och lök i bitar. Lägg i pepparkorn och lagerblad.
Låt allt koka sakta under lock tills köttet lossnar lätt från benen. Räkna
med minst en timme. Tiden är beroende av kaninens ålder.
Red såsen med mjölet, utrört i lite vatten. Smaka av med salt och
peppar efter egen smak. Ev. lite soja för färgens skull. Servera med
kokt potatis, lingon och inlagd gurka.
(Amanda rörde ut sura lingon med lite sirap eller honung.)
Morotspannkaka.
Som barn var inte Lena särskilt förtjust i morotspannkaka som då
var en vanlig vardagsrätt. Idag tycker hon den är en läckerbit. Pröva!
4 dl mjölk
2 dl vetemjöl
4 ägg
cirka 7 dl rivna morötter
1 tsk salt
smör till formen
200g tunt skuret, rimmat sidfläsk
Vispa hälften av mjölken med mjölet. Tillsätt äggen och resten av
mjölken. Vispa till jämn smet. Rör i saltet.
Låt stå medan du skalar och river morötterna. Vänd ner morötterna
och häll smeten i en välsmord, ugnssäker form.
Lägg på fläsket, skuret i 5 centimeter långa bitar. Grädda morotspannkakan i 200 grader i 20-30 minuter. Servera direkt.
Lenas mormors pressgurka
1 färsk gurka
2 tsk salt
3 tsk ättiksprit, 4 msk socker, 1 dl vatten
lite mald vitpeppar
Skär gurkan med skal i inte alltför tunna skivor. Varva dem i en skål
med saltet. Rör om, pressa ihop med en liten tallrik. Lägg en tyngd på
tallriken. Låt stå ett par timmar.
Häll bort vätskan. Blanda ättiksprit, socker och vatten. Mal i lite peppar. Häll lagen över de avrunna gurkskivorna.
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

Lästips:
Gotlands fiskerimuseum Kovik - hemsida:
https://www.hembygd.se/gotlands-fiskerimuseum-kovik/news
En fin hemsida med mycket läsning och vissa delar går också att få
upplästa bl.a. om museets uppkomst. Jag antar att sidan är under
uppbyggnad och att man så småningom kommer att kunna lyssna på
fler inlägg.
Ronny Sagebrand har skrivit årskrönikor 2015 - 2019 som finns publicerade på hemsidan.
Man kan boka kapellet och se vilka
dagar som är uppbokade 2020 och
2021.
De gotländska allmogebåtarna beskrivs i en lång artikel i text och bild
av Henry Ahlkvist från 1984.
/GM/
www.sanda-gotland.net

14

www.sanda-gotland.net

15

”Profiler” i Sanda
Duon som bakar och driver Sanda Café, Sally Wiesand och
Ola Arvidsson.

Foto: Agneta Lippman
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

Ring Åsa S Andersson 0498-242016
sanda.bgard@gmail.com

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 48
MANUS IN SENAST 20/11
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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