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Livet på Hemmungs gård i Sanda.
Agneta Lippman har
besökt Anna och
Martin, de tre barnen, alla tjurar, kor
och kalvar och andra
djur som finns på
gården Hemmungs.
Läs hennes reportage
på sidan 2-3.
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Livet på Hemmungs gård i Sanda
Livet på Hemmungs löper på. Det är full rulle på gården från morgon
till kväll. Här bor familjen Anna och Martin med sina tre barn, Arvid,
Malva och Vidar. Anna och Martin tog efternamnet Hemmungs när
de gifte sig 2015. Jag fick en härlig bild på paret under en vårvinterdag. På gården bor
också Annas farmor,
Ellen Wallin, i en separat byggnad.
Huvudbyggnaden, se
bild, byggdes 1870.
Gården kom i släkten
Wallins ägo redan
1926 och Anna (född
Wallin) och Martin är
fjärde generationen
som driver gården vidare.
Idag består verksamheten på gården huvudsakligen av nötproduktion
(nu pratar vi boskap, inte nötter!), produktion av spannmål och viss
skogsverksamhet. För nötproduktionen har familjen Hemmungs ett
par olika raser. Tjurarna som finns på gården är gigantiska i storlek,
enligt mig. De flesta är av rasen Charolais. Se närbilden på en av dessa
bjässar på sid. 1. Förutom tjurar, kor och kalvar så finns det
även två hästar på gården och
höns. Familjen har också en
hund. Livet är inte alltid enbart
glädje när det gäller djuren.
Ibland mister man något djur
vilket alltid känns kämpigt.
Kolla dock på bilderna av de
ganska nyfödda kalvarna.
Blir det någon semester när
man driver en gård? Nej, inte
www.sanda-gotland.net
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mycket. Men Stångaspelen betyder mycket
för både Anna och Martin. Då är det pärk
som gäller. Anna sitter dessutom i styrelsen
för FGI (Föreningen Gutnisk Idrott).
När jag frågar hur en dag på Hemmungs ser
ut så får jag svaret att ingen dag är den
andra lik. Det är givetvis beroende på vilken
årstid det är fråga om. Ska det plöjas, planteras eller skördas? Är det dags för kalvning?
Slutligen, när jag frågar hur Anna och Martin
ser på framtiden så tar de sig en funderare.
De harvar på, som de uttrycker det. Båda
tycker att det är lite tråkigt att bönder i
massmedia kan betraktas som bovar. Jag kan bara tillägga att utan
bönder och olika typer av odlare så skulle vi ju inte kunna vara självförsörjande här i Sverige vilket enligt min uppfattning, är en nödvändighet i dagens samhälle med en osäker omvärld med krig, pandemi
m.m. Slutligen, som Anna uttryckte det, så är det inte asfett att driva
en gård. Jag beundrar er entusiasm och hoppas allt gott för er i framtiden.

Text och
foto:
Agneta
Lippman

De tre härliga och busiga barnen , Malva, Vidar och Arvid.
www.sanda-gotland.net
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Sanda Västergarn Röda Kors

Blomauktion på Facebook
Inte heller i år kan vi ha vår blomauktion i Gervaldsgården. Vi gör som
vi gjorde förra året. Med hjälp av Anna Barås blir det en digital blomauktion på Facebook. Det gick så bra förra året så vi hoppas att det
går bra i år också. Så här skriver Anna på Sanda sockens Facebooksida:
Nu kör vi igång årets blomauktion
Så ni som har plantor, sticklingar, blommor, växter eller liknande som
ni kan tänka er att skänka, lägg en bild på det i kommentarerna och
en kort förklaring.
Vill man ha något, som någon har lagt ut så skriver man det och sedan gör man upp om hämtningen med varandra.
Samtidigt skänker man en slant till Röda Korset 0730250731
(Sanda/Västergarns Röda korskrets genom Vera Sandsjö).
För att hålla tråden aktuell och hanterbar får ni gärna ta bort era
kommentarer när ni blivit av med era plantor/växter/ sticklingar,
blommor.
Har ni inte Facebook, kontakta någon annan
som kan berätta och visa er vad som
finns till salu.
Vill du betala kontant,
ring Vera 0730250731 eller
kassören Anders,
0498-242018.

www.sanda-gotland.net
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Skänkes!
En herrcykel 3-växlad + en damcykel 5-växlad
Lite småfix behövs.
Ring 070-646 21 48

Jaktarrende sökes
”Jaktarrende för i första hand fältfågel i Sanda socken eller
på mellersta Gotland sökes från hösten 2021 av
jagande deltidsgotlänning med två labrador retrievers.
Allt av intresse!
Hör av dig till Anders Blomqvist i Kovik
på 070-2029683.”

www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
Maj 2021
Lör 8 10.00

Fagning vid Petarve.

Sön 9 13.00

Gudstjänst i Sanda kyrka

Sön 16 10.00

Mässa i Västergarns kyrka

Ons 19 18.00

Dansbanan läggs ut i parken.

Sön 30 19.00

Mässa i Mästerby kyrka

Mån 31 19.00

Styrelsemöte Sanda Hbf i bygdegården.
Juni 2021

Sön 6 13.00

Gudstjänst i Sanda kyrka

Medlemsavgifter 2021
Med det här Sandpappret följer ett inbetalningskort för medlemsavgift till Sanda hembygdsförening.
Familj - 150 kr. Enskild - 75 kr.
Postgiro 28 65 38-4 Swish 123 671 35 72

Hembygdsföreningen inbjuder till arbete och gemenskap.
Lördagen 8 maj kl. 10.00
Dags att faga och röja vid vattensågen och torpet vid Petarve.
Onsdagen 19 maj kl. 18.00 (Obs! Ändrad dag)
Dansbanan i bygdegårdsparken läggs ut.
Som vanligt bjuder hembygdsföreningen på kaffe och
korv efter avslutat arbete.
Välkomna!
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Precis som förra året blir det ett annorlunda

Valborgsfirande
på eget ansvar.
Om det inte är för torrt eller för blåsigt
tänder vi elden kl. 19.00.
Ingen servering.
Johan Åhström håller vårtalet digitalt på
Sanda sockens Facebooksida.
(Vågar vi hoppas på en digital revy i år också?)

Sanda hembygdsförening

Rättelse:
I aprilnumret presenterade vi vinnarna i tipsrundorna. Tyvärr
glömde vi en av barnvinnarna, Adam Eriksson. Hoppas att du
ursäktar vårt slarv, Adam.

Medlemsavgifter 2021
Gotlands fiskerimuseum
Vi behöver er och ert stöd för att vårt
fiskerimuseum ska leva vidare.
Medlemsavgiften är 100 kr för enskild,
150 kr för familj samt
800 kr för ständig medlem.
Bankgiro 278-7307
Swish 123 345 30 32
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Dags för fagning.
Tisdagen den 20 april träffades ett stort
gäng vid bygdegården. Dags för fagning.
Om ni inte vet så innebär fagning att man
på våren räfsar undan fjolårsgräs och röjer
undan löv, nedfallna kvistar och annat
skräp.
Ordet faga är en gammal gotländsk variation på det fornnordiska feja, som betyder
göra fint. Enligt sägnen så är det dags för
fagning när fagningsblomman, vitsippan
står i blom.
Genom att vi fagar så får vi en större artrikedom bland våra växter ute i naturen. Förutom fagning så sågades en hel del grenar
ner.
Efter utfört arbete bjöds på kaffe och grillad
korv. Härligt med alla barn som varmed!
Anna och Edith

Text och foto: Agneta Lippman

Susanne

Rasmus
www.sanda-gotland.net
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Gertrud

Ove och Hasse

Sparrispremiär
Fredagen den 23 april så öppnade Tomas Stenhuse dörrarna till gårdsbutiken. Det var dags för den första sparrisen, grön sparris av sorten
Prima Verde. Nyskördad och krispig. Sparrisen som är helt prima säljs
i knippe och de inte helt prima säljs i en påse som soppsparris. Gårdsbutiken har fått ett lyft genom att den
blivit flyttad och renoverad och så småningom kommer butiken att kompletteras med ett Café. Mer om detta i ett senare nr av Sandpappret.
Text och foto: Agneta Lippman

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

Fler bilder från fagningen.

www.sanda-gotland.net
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Profiler i Sanda
En härlig radioröst
och en väldigt aktiv
föreningsmänniska,
Gunnel Wallin.

Text och foto:
Agneta Lippman

ANNONSERING
MEDLEMSAVGIFTER 2021

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 22.
MANUS IN SENAST 28/5
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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