NR 11 November 2021

Årg. 26

ADVENTSMARKNAD
Lördag 27 november kl. 11 - 15
Sanda bygdegård
Försäljning av hantverk, hembakat mm.
Röda Korset och hembygdsföreningen
har lotterier.
Försäljning av Från Gutabygd 2021.
Risgrynsgröt och skinkmacka
Kaffeservering
Vill Du vara med och sälja
eller visa upp något?
Boka bord hos Ola: 073-979 71 02
Välkomna till en mysig dag i Sanda!
Sanda hembygdsförening
www.sanda-gotland.net
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Dansbanan tas in!
Nu är hösten här. Ett tydligt tecken
är när dansbanan vid Sanda bygdegård tas in. Detta gjordes den 10
oktober. Även om det på helagotland.se stod att hösten enbart
kommit till Visby i slutet av september och att det vid övriga väderstationer på Gotland fortfarande var sommar så har nog hela
ön fått höst nu. Det är otroligt
vackra höstfärger ute i naturen!
Här kommer några bilder från intagningen av dansbanan.
Text och bilder:
Agneta Lippman

www.sanda-gotland.net
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www.sanda-gotland.net
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Sanda Västergarn Röda Kors
Vi påminner om

Kaffekalaset
i Sanda bygdegård
söndagen den 31 oktober kl. 14 - 16
Varmt välkomna att frossa i kakor.
Samtidigt ger du pengar till Världens Barn.
Kostnad för kaffe/te, många sorters kakor och bullar
är minst 80 kr/person och 50 kr för barn.
Lotteri finns också
Välkomna önskar Röda korsare, styrelse och syförening.

Insamling till Världens Barn
Insamlingen till Världens Barn pågår ännu.
Så ett besked om hur mycket vi samlat in får
ni i decembernumret. Fortsätt gärna swisha
på nr 123 431 3052. Varmt tack för din gåva.
Ps. Idag är vi uppe i närmare 30.000:- som
kan bli mer…. Ds

Lotteri på adventsmarknaden
Sanda Västergarn Röda Kors kommer att som vanligt medverka med
ett lotteri på hembygdsföreningens adventsmarknad i bygdegården
den 27 november. Som vanligt har vi jättefina och många vinster. Vill
du skänka något till lotteriet, så hör av dig till Eivor, tel. 242078. Vi
brukar också sälja lite sylt, hembakat och dörrkransar.
Varmt välkommen att köpa lotter och på så sätt bidra till att hjälpa
dem som inte har allt det vi har - mat, hem, rent vatten och värme.
www.sanda-gotland.net
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Hjälp!
Vid den förfärliga branden hos Agneta, Bertil, Mårten och Amanda vid
Gervalds fick de behålla sitt hem men två andra familjer förlorade allt
de ägde.
Vill ni hjälpa oss att hjälpa dem?
Swisha då till 123 431 3052 Sanda Västergarn Röda Kors krets. Märk
insättningen ”branden” och vi för pengarna vidare till de berörda. Vill
du hellre sätta in på vårt konto, kontakta då Anders, tel. 242018 så får
du kontonumret.

Syföreningsauktion på nätet
Sanda Västergarn Röda Kors kör som i fjol syföreningsauktion på nätet.
Det sker på Facebooksidan ”Sanda socken” där Vera och Stina Sandsjö kommer att från 8 november och fram till 16 november lägga ut
olika objekt till försäljning.
De bestämmer ett utropspris och sen får ni buda. Håller koll på vem
som får varan efter ett stoppdatum gör Vera och med henne kommer
ni också överens om när varan kan hämtas.
Telefonnummer till Vera är 073 025 0731.
Betalar gör ni till vårt eget swishkonto - Sanda Västergarn Röda Kors
krets 123 431 3052.
Du som inte har Facebook kanske kan be någon att visa dig objekten.
Har du något du vill skänka och sälja, kontakta Vera, så ser hon till att
det kommer på nätet. Du kan också betala kontant till Vera som vidarebefordrar till Röda Korset.
Hoppas det fungerar lika bra i år som i fjol. Då blev insamlingen för
syföreningsförsäljningen till Världens Barn via nätet större än vi väntat oss - drygt 17.000 kr. Tänk om vi kunde slå det i år och bidra till att
ge Världens Barn - allas barn rätt till hälsa, skola och trygghet.
Varmt tack på förhand
www.sanda-gotland.net
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Höströj vid hembygdsgården i Västergarn
lördag den 6 november kl. 9.00
Nu behöver det röjas i naturstigen och runt Hembygdsgården.
Per har tippat ett lass med bark
som vi skall fräscha upp naturstigen med.
Vi målar trätroll som vi gömmer i skogen. Kul för barn att leta efter.
Ta med motorsåg, röjsåg, krattor och annat som kan tänkas vara bra.
Stora grillen tänds så ta med kaffekorgen
och något att lägga på grillen.
Välkomna!
Västergarns hembygdsförening.

Liten Höstfest
19 november 2021, kl. 19.00, Västergarns Hembygdsgård
Nu när livet så smått börjar återgå till det normala inleder vi med en liten Höstfest.
Vi njuter av en läcker buffé som står uppdukad med skinka, pajer,
sallad, bröd och annat som kan förgylla en liten Höstfest.
Allt detta till ett pris av 150:Öl, vin och nypressad äppeljuice
till separat försäljning till självkostnadspris.
Vi förutsätter att de som anmäler sig
är friska och dubbelvaccinerade!
Begränsat antal platser,
anmälan senast 16 november till:
Håkan Nordenberger, mail: hakan@nordenberger.com
mobil: 0768-81 60 00
Varmt välkomna!
www.sanda-gotland.net
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JULMARKNAD
i Västergarn,
söndag 5 december kl. 14-17
2:a advent i hembygdsgården och i vår fina lada
laddar vi upp med försäljning av kransar, bröd, godis,
julklappar, julpynt m.m.
Tomten kommer med julklappar till alla barn!
Lotteri, konstutställning och julpyssel!
Gör ditt granpynt, julklapp,
leta efter trätroll i skogen och annat kul.
Kaffeförsäljning och
glögg med saffransbröd och pepparkakor!

VÄLKOMNA!
Vill du vara med
och sälja något?
Kontakta:
Ingela Penje
0709-527072

www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
Oktober 2021
Fre 29 18.00

Spökstig vid Sanda bygdegård. Sid 9

Lör 30 9.30

Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård. Sid. 9

Sön 31 13.00

Gudstjänst i Västergarns kyrka

Sön 31 14-16

Röda Korsets kaffekalas i Sanda bygdegård.
November 2021

Lör 6 9.00

Höströj vid Västergarns hembygdsgård. Sid. 6

Sön 7 19.30
-

Minnesgudstjänst för nyligen avlidna i Sanda, Väster
garn, Mästerby, Hejde och Väte i Sanda kyrka.

Tors 11 11.30

Bondelunch i Sanda bygdegård. Sid 9

Fre 19 19.00

Liten Höstfest i Västergarns hembygdsgård. Sid. 6

Mån 22 19.00

Styrelsemöte Sanda Hbf i bygdegården

Lör 27 11-15

Adventsmarknad i Sanda bygdegård. Sid 1
December 2021

Sön 5 14-17

Julmarknad i Västergarn. Sid 7.

Lör 11 09.30

Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård. Sid. 9

Viktigt meddelande:
Skall ni arrangera något i första halvan av januari 2022 och
vill ha med det i Sandpappret måste ni annonsera i decembernumret, inlämning senast 19/11.
Januarinumret kommer att bli försenat, minst en vecka.

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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VEST-bygdens LRF-avdelning bjuder in till

Bondelunch

Torsdagen den 11november
mellan 11.30 och 13.00
i Sanda bygdegård
Alla välkomna!

Melodikryssfrukost
Lördagarna 30 oktober och 11 december kl. 09.30
Sanda bygdegård
Nu återgår vi till hur det var innan pandemin.
Anki, Hasse och Rasmus fixar en god frukost till självkostnadspris.
Vi äter den tillsammans
och sedan löser vi krysset kl. 10.00
En trevlig början på helgen.
VÄLKOMNA!
Sanda hembygdsförening
Kom ihåg

Spökstigen

Fredag 29 oktober
kl. 18-19
vid Sanda bygdegård
och i bygdegårdsparken
Det kostar 30 kr.
Då ingår en korv och en dricka.
Välkomna!
Sanda hembygdsförening
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Lokal och regional utveckling
Måndagen den 11 oktober hölls ett möte i
Sanda bygdegård. Genom lokala möten
hoppas ett antal myndigheter och organisationer få ta del av erfarenheter och
idéer om hur offentligt stöd till lokal och
regional utveckling ska fördelas. Åke Berglund från Hela Sverige Ska Leva hälsade
oss välkomna.

Åke

Mötet leddes av Tove Robertsson och
Emil Oxelhöjd från SLU. Efter att mötena
och några studiebesök är genomförda
kommer en rapport att tas fram. Vad kom
då fram under vårt möte?
Vi var alla överens om att det behövs en oberoende/neutral knutpunkt för att alla föreningar ska kunna få ett samlat grepp över var
man söker bidrag m m och sedan bör byråkratin kring bidragsansökningar minska m m.
Slutligen, kan föreningsmodellen moderniseras? Idag samverkar unga
människor ofta kring en fråga tex i ett nätverk eller delar på en ordförandepost. Något att ta efter?
Text och bilder:
Agneta Lippman
SLU = Sveriges lantbruksuniversitet
Tove och Emil

www.sanda-gotland.net
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Trevlig söndagseftermiddag med Anna-Kajsa Hallgard
Det kändes i luften att alla tyckte det var underbart att kunna träffas
igen efter pandemin. Vi hade kommit till Sanda bygdegård söndagen
den 10 oktober för att se film och dricka kaffe. Och det blev en riktigt
fin eftermiddag.
Filmen var ”Sammetskostymen”, inspelad i augusti 2019 i Öja, Grötlingbo och Vamlingbo. Producerad av Cinema Ciceron Gotland. Manus och regi: Ing-Marie Tellström, Carin Tellström.
Filmen bygger på en novell av Anna-Kajsa Hallgard, novellen finns i
boken ”Sorken”.
Ing-Marie fanns på plats och berättade om filmen innan den visades.
På plats fanns också Sven-Erik Snoder som är ordförande i Anna Kajsa
Hallgard Sällskapet. Han berättade om Anna-Kajsa och hennes liv, på
gården Hallbåter i Levide, hos kärleken Albin i Skåne, hennes författarskap och om hennes resor runt om i världen.
Kaffe med Olas nybakade bullar och Magdalenas och Maries kärleksmums gjorde söndagseftermiddagen ännu bättre.
/Gunvor/

Från Gutabygd 2021
Den gotländska hembygdsrörelsens årsskrift 2021 har som vanligt ett
varierat innehåll. I år kan man läsa om igelkottar, rabbisjakt, myxomatos, russen på Lojsta hed. Du kan läsa om tant Ada och tant Ella, dvs.
Gotlands första kvinnliga apotekare och första kvinnliga intendent.
Anna Säve-Söderberg skriver om sin farmors far, Gunnar Säve.
Fyra minnesvärda gotlänningar som avled 2020 presenteras: Alva
Möllerström, Torsten Gislestam, Harald Norrby och Las Jakobsson.
Du kan läsa om Kneippbyn under 114 år och Vike minnesgård i Boge.
Filmgruppen Cinema Ciceron Gotland, som gjort ””Sammetskavajen”
presenteras. Detta är något av det som du kan läsa om i boken som
kostar 150:- Kontakta Gunnel Wallin, 242025 eller köp på adventsmarknaden 27/11 /Gunvor/
www.sanda-gotland.net
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UNEA
Hemtjänster AB
Vi gör din vardag bekvämare
Vi utför biståndsbedömd kommunal hemtjänst,
priset är det samma som i regionens regi och
fakturan kommer från Region Gotland.
Vi har små arbetsgrupper som ger:
Kontinuitet i personalgruppen som vet hur du vill ha det.
Det ger trygghet, förtroende och tillit.
Kontaktperson som hjälper dig med kontakter vårdcentral, sjukgymnast/arbetsterapeut,
fotvård, frisör, färdtjänst mm.
Du vet väl att du kan välja oss, eller byta till UNEA Hemtjänster
i följande socknar:
Klintehamn Sanda Västergarn Tofta Eskelhem
Mästerby Väte Hogrän Fröjel Hejde
Lojsta Gerum Levide Eksta Sproge Visby
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 s.k. rut-städ.
Läs mer på www.unea.se

VÄLKOMMEN ATT RINGA 0498-24 03 58
så hjälper vi dig!
www.sanda-gotland.net

13

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

Sandpappret december 1997
Under höstterminen 1997 hade barnen i Sanda skola arbetat med
hembygdsforskning, en del av den forskningen publicerades i Sandpappret. Madelen Eriksson och Elenor Nilsson hade intervjuat Ture
och Marta Karlsson om förr i tiden bl.a. :
Tvätt
Det fanns tvättanter som gick omkring och tvättade hos folk. Man
hade stortvätt. Marta berättade om en tant som tvättade stortvätt två
gånger om året.
Jobb
Det fanns ont om jobb och ont om pengar på 30-talet. Man tjänade
25 kr i månaden som dräng. Arbetsdagarna var långa och tunga.
Marta gick ut och jobbade med att gallra betor och plocka potatis och
hon fick en och femtio om dagen. Att plantera skog var bra betalt. Då
fick man fem kronor om dagen.
Fattigstugan
Fattigstugan låg i Västerby kvior och dit kom folk som inte hade någon annanstans att bo. Det fanns något i socknen som hette fattigvårdsnämnd och de såg till att de fick mat och ved. /Gunvor/
www.sanda-gotland.net
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Profiler i Sanda

Hembygdsföreningens
duktiga och flitiga
ordförande.
Alltid med ett leende
på läpparna!
Marie Andersson
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 47
MANUS IN SENAST 19/11
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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