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Sanda hembygdsförening vill önska er alla  ett  
Gott Nytt År och hoppas  att livet snart kan återgå till 
det normala så vi kan få träffas igen. 
Foto: Marie Andersson, ordf. 
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December i Sanda 2020. 

Har det hänt något i Sanda under december? Jag tar hjälp av Sanda 
socken på Facebook för att ta reda på det. 

Granen vid gamla affären och 
skyltfönstret i gamla macken har som 
vanligt gillats av många.  

Så här skriver någon som jobbar i hem-
tjänsten: 
”Just denna fantastiska gran ser vi fram 
emot varje vinter/jul. Efter att ha åkt 
runt bland många socknar på nätterna 
så har ni Sanda-bor den finaste granen. 
Det är en fröjd att åka förbi på nätter-
na, jul efter jul.”  

 

Jag tror att alla håller med hemtjänsten, tack för er fina julskyltning 
uppe i sokni.  

Många i Sanda var engagerade i 
den planerade skolnedläggningen 
under hösten. I början av decem-
ber gick ett upprop ut om man 
skulle skriva under för att få be-
hålla skolan. Uppropet inleddes så 
här:  
Sanda med omnejd: Ett expansivt område där förskolan är fullbelagd, grundskolan 
snittar på 17 barn per årskull, måluppfyllelsen är hög och samtliga lärare är behö-
riga.    
Ändå är Sanda skola idag nedläggningshotad. 

10 december skrev Johan Åström på Facebook bl.a.: 
”Vi i arbetsgruppen Rädda Sanda skola har med stor glädje och lätt-
nad tagit del av beskedet att Sanda skola blir kvar! 
Det är av stor vikt att vi inte lutar oss tillbaka utan måste jobba proak-
tivt från föräldrahåll med förskolan och skolans utveckling.” 
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 Adventsmarknaden i Sanda ställdes ju in men handla kunde vi ändå.  

Vid Stenhuse gårdsbutik såldes granar från 
egen skog. Premiär 11 december. Bara att 
hämta sin gran och swisha pengarna.  

Vid Vives hölls en coronasäker minimarknad 
med bakat, stickat, kransar m.m. den 5 de-
cember. 

Lördagen 12 december hade Röda Korset 
utlämning av bullar och kakor. Ett gäng bagerskor hade efter beställ-
ning bakat pariservåfflor, smörkransar, drömtårtor m.m.  

21 december rapporterade Anders Måns-
son att öringen tagit sig upp längs Varbo-
sån. Stora och fulla av rom. Har vi tur 
hittar de bra lekplatser och tillräckligt 
med vatten i ån så de överlever tills deras 
yngel tar sig ut i Östersjön igen. 

 

På julafton drog tomten Cia och re-
nen Thieleman ut på uppdrag i sock-
nen. Mycket uppskattat.  

De sista dagarna i december var Fa-
cebook fullt av uppmaningar att låta 
bli fyrverkerierna på nyårsafton för 
djurens skull. Hur det gick med det 
vet jag inte, för jag sov när det blev 
nytt år. Så tråkig är jag… 

God fortsättning på 2021!  Gunvor 
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Sanda Västergarn Röda Kors 

Först vill vi önska er alla en riktigt god fortsättning på det nya året. 
2020 blev ett märkligt år, ett år som vi väl aldrig kunde ana att vi 
skulle få uppleva. Ett virus som nådde oss och som fullkomligt 
stängde ner vårt samhälle. Och värst av allt - sjukdom och också döds-
fall följde i spåret. Aldrig kunde man väl ana detta virus konsekvenser.  
Men vi har kanske klarat oss ganska bra på Gotland och nu är vaccin 
på väg hit. Men ännu måste vi hålla ut och följa alla myndigheters 
råd. Så den fysiska kontakten i vårt Röda Kors får ännu ligga nere. 
   Vi har kanske en tanke att anordna en drive in kroppkaksfest i slutet 
av februari eller början av mars. Men allt beror på covidläget, så vi 
återkommer med närmare detaljer i februarinumret.  
Sen är det ju så att förutom pandemin finns all nöd kvar ute i världen, 
som vi är så väl medvetna om, men inte kan lindra med våra vanliga 
”insamlingar”, utan måste hitta nya vägar. Nätet blev vår räddning.                            
Syföreningen gick bra där - nu prövar vi kakbak till jul, tänkte vi. Och 
det gick också strålande. 5 800 kr blev resultatet. Kakor och bullar 
gick åt som smör i solsken. Vi bakade och ni köpte. Tack alla som 
stödde idén. 
    Vårt resultat blev inte sämre i år än andra år - 39 000 har vår lilla 
krets samlat in med er hjälp. Vi hittar idéerna och ni hjälper oss med 
pengar att hjälpa alla de som så väl behöver vår hjälp!!!  
Återigen, tack till er alla och nya besked om ev kroppkaksfest och 
kretsstämma kommer i februari. 
   Kupanverksamheten fungerar fortfarande men med färre som del-
tar. Jag skulle vilja ge en eloge till Gunvor, som åker dit själv varje 
vecka då det är stängt och ser till att vårt bokutbud är det bästa på 
Gotland. Det uppskattas otroligt och bokförsäljningen på vår Kupa är 
stor. /I E/ 

Svenska kyrkan 
Kyrkans verksamhet är förändrad på grund av covid-19. Bara 
ett litet antal får samlas, både vid gudstjänster och förrätt-
ningar. Men gudstjänster spelas ofta in, så att du kan lyssna på dem 
digitalt. Jag har gjort det några gånger bl.a. på julbön och julotta. Det 
är faktiskt helt ok, när vi måste hitta andra vägar än de fysiska.   
Inger E 
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Lästips 
 

I Sanda kan man på sommaren lyssna på mycket jazzmusik live. I mer 
än tjugo somrar har Georg Riedel spelat i Sanda kyrka en söndag i juli.  
2020 kom en biografi om honom ut - ”Georg Riedel, jazzmusiker och 
kompositör. Fyra författare har skrivit och man förstår efter att ha 
läst boken vilken storartad musiker han är. 

Han kom till Sverige när han var fyra år. Familjen flydde från Tjecko-
slovakien 1938, hans mamma var judinna och hans pappa var politiskt 
aktiv på vänsterkanten. Han har i många år bott på Fårö på somma-
ren. 

Georg har komponerat mycket för jazzmusiker men  han har också 
komponerat mycket för barn, samarbetat 
med bl.a. Astrid Lindgren  Barbro Lindgren 
och Lennart Hellsing. Alla känner vi väl till 
Idas sommarsång. 
Han har komponerat för symfoniorkestrar 
och körer, opera, balettmusik och kyrkomu-
sik. 

Med boken följer två CD-skivor där man får 
2,5 timmars smakprov på allt han gjort sedan 
1950 då han som 16-årig basist ingick i Rune 
Öfvermans trio.  /GM/ 
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Vad händer i Sanda och Västergarn?  
Om det händer något, man kan aldrig vara säker. När det gäller kyrkans eve-

nemang, kolla alltid fredagens predikoturer. 

 

Sön 24 10.00 Gudstjänst i Mästerby församlingshem. 

Sön 31 13.00 Mässa i Sanda kyrka. 

 

Sön 14 10.00 Gudstjänst i Västergarns kyrka. 

Mån 8 19.00 Styrelsemöte Sanda Hbf. 

Januari   2021 

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  

Februari   2021 

TV-tips 
Den 15 januari bör vi se på TV4, pro-
grammet Talang. Det menar en av 
Sandpapprets läsare i ett meddelande 
till mig. Riktigt vad det handlar om, vet 
jag inte, det verkar lite hemligt. Den 
som tittar får se. 

Sanda hembygdsförening meddelar: 

Årsmötet skjuts fram, kanske kan vi få äta fastlagsbullar i april. 

Vi planerar en aktivitet runt sportlovet, kanske en tipspromenad, 
planering pågår. 
 
Vår kopiator gick ju sönder precis när förra Sandpappret skulle tryck-
as, 19 ex kom ut men sen var det stopp. Inget att laga på, sa de som 
hade sålt den till oss. Så det var bara att köpa en ny, ny för oss men 
inte nytillverkad. Pengar kostar den i alla fall. Vill ni ge ert stöd med 
lite pengar så mottas de med stor tacksamhet.  

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



 7 Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  

Coronaåret 2020 

Har det funnits något positivt  
med pandemin? 
Vi har hittat vår hembygd och 
vi har kommit ut i naturen. 
Och framför allt: 
Vi har upptäckt hur viktigt det är 
att träffa andra och få en  
pratstund. 
Läs Gullbergs dikt till höger. 
Den säger allt!  /Gunvor/ 

 

En hälsning från styrelsen. 

Corona med sjukdom och död.   
Som även allt roligt förbjöd.   
2020 sög fett.   
Jag hälsar 2021.   
Nu vaccinet kan lindra vår nöd.  
Robert 

Människors möte 

Om i ödslig skog 
ångest dig betog, 
kunde ett flyktigt möte 
vara befriare nog. 

Giva om vägen besked 
därpå skiljas i fred : 
sådant var främlingars möte 
enligt uråldrig sed. 

Byta ett ord eller två 
gjorde det lätt att gå. 
Alla människors möte  
borde vara så. 

Hjalmar Gullberg 
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   saml.parkering mitt emot festplatsen       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! 
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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 

Kyrklig adventskalender på nätet. 
Klinte pastorat la ut en adventskalender med bilder från våra kyrkor. 
Från vilka kyrkor är bilderna? Svar på sidan  12. 

 
1 

2

3 

Foto: Sophie Malmros 
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 6. 
MANUS IN SENAST 22/1 

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros 
Tfn: 0498-242113  E-post: gunvor.malmros@telia.com 

 

MEDLEMSAVGIFTER 2021 

Sanda hembygdsförening - 
Familj: 150 kr - Enskild: 75 kr 

 

Betala till 
Postgiro 28 65 38-4  

eller Swish nr 123 671 35 72 

 

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 

 Profiler i Sanda 
 

 En härlig och duktig 

 frissa i Klinte 

 och hon bor givetvis 

 I Sanda,  

 Anneli Johansson. 

 

 

 Text och foto: Agneta Lippman 

Svar: 1. Mästerby  2.Västergarn 3. Sanda  


