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Theo Devallius och Emy Vestergren.  
Foto: Mika Koskelainen/Sveriges Radio  

Bra kämpat Sanda skola klass 5! 
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Öppen restaurering i Sanda kyrka 

Tänk att jag har varit högst upp i Sanda kyrkas kor, så nära att jag 
kunde ta på 700 år gamla målningar och se 1300-talsputs som är 
ovanligt välbevarad, troligen gjorde man ett bra jobb då. Den senaste 
restaureringen utfördes 1956 med bl.a. Erik Olsson som konservator. 
Det var inte bara jag som hade förmånen att få vandra runt på alla 
ställningar som just nu finns uppsatta i kyrkan, nej vi var många som 
tog tillfället i akt att tacka ja till inbjudan att komma och se och höra 
hur det går till att restaurera en kyrka invändigt. Utan hjälm och väst 
var det inte tillåtet att klättra omkring men sen var det fritt fram, och 
överallt fanns personal som gärna ville berätta vad de höll på med. 
Min balans är väl inte den bästa och nog kändes det lite darrigt att ge 
sig upp för den sista stegen upp i valvet, men med en hjälpsam kon-
servator till hjälp så gick det bra.  
Mitt i kyrkgången står en köksmaskin, en vattenkokare, en ugn, vete-
mjölspåsar, målarsoda och kopparsulfat. Det är vad som behövs för 
att baka gomma pane, ett bröd som används till att rengöra kyrk-
väggarna med och rent blir det, det kunde vi med egna ögon se på 
den lilla orengjorda plätt som lämnats för jämförelsens skull. Det 
gröna, hårda brödet fungerar som ett suddgummi.  
Sedan november har man hållit på i Sanda kyrka, fyra konservatorer 
och hantverkare från Byggnadshyttan. I juni beräknas allt vara klart. 
Just nu jobbar man på att få koret klart, om en vecka skall ställningar-
na där tas ner och resten får göras från golvet. Alla vita väggar i hela 
kyrkan är rengjorda, målningarna återstår. Ett antipendieskåp och ett 
klädskåp skall byggas där korbänken har stått. Vid orgeln kommer ett 
förrådsskåp att byggas. 
Stenkonservator Katarina Schüssler arbetar med fogarna i valven just 
nu, med en liten pensel målar hon dem och gör vissa lagningar. För 
att bli stenkonservator krävs tre års utbildning i Göteborg, men Kata-
rina har gått en annan väg, efter arkeologutbildning har hon haft 
praktik hos en stenkonservator.   
Längre upp i valvet träffar vi på nästa konservator, som är konserva-
tor i muralt måleri.  Hon visar oss hur man antagligen gjorde när man 
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skulle utföra målningarna, utan papper och penna. Man ristade i put-
sen där man tänkte sig att man sedan skulle måla. Det kunde man 
tydligt se, i något fall hade man ångrat sig och inte målat som man 
hade ristat.  
Hon berättade också att kyrkans väggar varit ovanligt smutsiga, man 
vet inte varför, men Ola Arvidssons teori att orsaken kan vara att kyr-
kan ligger precis vid en vägkorsning, där bilarna hela tiden stannar 
och startar, skulle mycket väl kunna stämma.  
Vi fick också se en pilaster med målade kapitäl där färgerna fortfa-
rande finns kvar, vilket är väldigt ovanligt. Bredvid denna pilaster ser 
man tydligt att något har funnits på väggen, men som nu är borta, Där 
har funnits ett epitafium, en minnestavla över en död person. Man 
ser att runt själva epitafiet har det varit målat bl.a. blomslingor, s.k. 
epitafieskugga. Själva epitafiet är borta, ingen vet var det finns.  
Efter avslutad rundvandring smakade det bra med kyrkorådets fika. 
Jag tror att jag i fortsättningen kommer att titta på kyrkans väggar och 
målningar på ett annat sätt än vad jag gjort hittills när jag suttit i kyrk-
bänken och kanske tittat mer på målningar än lyssnat på predikan.  
/GM/ 

 

Högst upp i koret.        Foto: Ola Arvidsson 
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ÅRSMÖTEN 

 

 

 

VARMT VÄLKOMNA ! 

Sanda IF 

12 februari kl. 14.00 i Gervaldsgården 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar  
och smörgåstårta 

 

VEST-bygdens LRF 

12 februari kl. 19.00 

I Gervaldsgården 

Sedvanliga  
årsmötesförhandlingar,  

smörgåstårta  
och kaffe. 

 

Sanda Västergarns  
Röda Kors kretsstämma 

23 februari kl. 19.00 i Gervaldsgården 

Förhandlingar, information av Göran 
Wahlqvist om året som gått med Röda 
Korset både hemma och ute i världen. 

Kaffe, lotteri och god gemenskap. 
 

Västergarns hembygdsförening 

Söndag 26 mars kl. 15.00 i Västergarns hembygdsgård 

Vi bjuder på kaffe och hembakat i trevlig gemenskap. 
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 26 februari. 

Gå gärna in på hemsidan för information. 
www.vastergarn.info 

Vid ytterligar frågor, kontakta ordf. Ingela Penje,  
tel 245028, 070-952 70 72 
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Dans med årsmöte 
Lördag 18 februari - Sanda bygdegård 

Kl. 19.30 - Årsmöte 

Kl. 20.00-24.00 - Dans till Zaesarz 

  Anmälan till Katrin tel 0705 933921 senast 15/2 

  eller till sandadansforening@hotmail.com 

Sanda dansförening hälsar alla välkomna, 
både medlemmar och tillfälliga gäster 

Sanda IF arrangerar  
Svenska Mästerskapet i Varpa  

 

i 2-manna och par för seniorer, oldboys, oldgirls, juniorer  
samt ungdomar den 26/8 - 27/8 på Sanda IP 

i samarbete med Svenska Varpaförbundet! 

 

I och med detta tror vi att bygden vill vara med och  
stödja denna Idrottshelg?  

Vill man stödja klubben att arrangera detta evenemang får man 
gärna sätta in valfri summa på 

 bankgiro 5182-6865. 
 

Vänligen Styrelsen Sanda IF 

 

 

Sanda 4H har startat sin vårtermin. 
Varje tisdag samlas de i Gervaldsgården för olika aktiviteter. 

ÅRSMÖTE 

Tisdag 21 februari kl. 18-19.30 i Gervaldsgården. 
Fika utlovas. 
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Nu i vintermörkret vill 
 vi i Västergarns hembygdsförening  

bjuda in alla, barn, unga, gamla, nyinflyttade m.fl. i bygden på  
 

Afternoon tea 
 

                        i Västergarns hembygdsgård  
          Söndagen den 26 februari, drop in mellan kl. 14-16. 
               Ett tillfälle att träffas och umgås  
                     och givetvis njuta av smarriga bakverk,  
                         alltifrån knäckebröd till bakelser! 
              Kaffe/te och buffé med flera olika bakverk  
                          till självkostnadspris.               
                                   Varmt välkomna! 
                         Västergarns hembygdsförening 

Klintehamns IK har barn, ungdoms- och seniorverksamhet a ret runt med 7 fotbollslag, 6 innebandylag, bordtennis, barngym-nastik, pa rk och boule! Alla kontaktuppgifter till va ra lag och o vriga verksamheter hitta ni pa  va r hemsida, www.klintehamnsik.se.  
 Allt detta kan vi driva tack vare ideella krafter fra n ledare, fo ra ldrar och aktiva. Va r verksamhet a r a ven mycket beroende av medlemsav-gifter och betalas da rfo r av alla aktiva, ledare och ledamo ter. Kort och gott alla som har en  koppling till va ra aktiviteter, men vi ser ga rna att vi fa r fler sto d-jande medlemmar (150 kr/a r) med. Medlemsavgiften om 500 kronor fo r en-skild och 1 000 kronor fo r familj, oavsett antal personer, inneha ller allt. Detta inneba r att du eller barnen kan delta i hur ma nga olika idrotter som ni vill, utan att betala na gra extra deltagaravgifter. Vi har ocksa  valt att helt ta bort de li-censavgifter som brukar tillkomma na r barnen fyller 15 a r. Medlemsavgifterna ska bl. a ta cka utbildningskostnader fo r ledare, omkostnader och diverse bidrag till lagen. Med andra ord en a terba ring direkt till verksamheten. La s mer pa  va r hemsida eller i butiken pa  va r Facebook sida. 
 

Medlemsavgift betalas genom att ni Swishar till 123 267 1790 eller 
betalar in på 

BG 696-4183 och uppger namn och personnummer på samtliga av-
giften gäller. 
Vi välkomnar alla till KIK! 

http://www.klintehamnsik.se
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 Vårens filmer i Klinte Filmstudio 

Onsdagar på Rondo kl. 19.00 

22/2 Hell or High Water –Smutsig västernthriller i Trumpland… 

8/3 Min faster i Sarajevo - Nyfiken på sina rötter beger de sig av vari     
från de hade flytt  och Hopptornet - Ett uppträdande i mod   Årsmöte 
 

15/3 Malony - Hopp finns för den frustrerade unge mannen. 
 

29/3 Fäktaren - Han gömmer sig i det ockuperade Estland undan straff  i       
Sovjetunionen 
 

5/4 24 veckor - Valet är att föda ett handikappat barn eller inte...  
 

19/4 Ester Blenda - Hon var faktiskt först att Wallraffa. 
 

3/5 Jag, Daniel Blake - Ken Loach skildrar vanmakt och solidaritet och     
prisas med Guldpalmen i Cannes 
 

 

Filmer på Rondo 
19/2 kl. 19.00 Hundraettåringen som smet från notan och  
   försvann 
 

26/2 kl. 15.00 Bamse och häxans dotter 

 

26/2 kl. 19.00 La La Land 
 

5/3   kl. 15.00 Vaiana 
 

5/3  kl. 19.00 Jackie 
 

12/3 kl. 19.00 A United Kingdom 
 

9/3 kl. 15.00 Skönheten och odjuret          Välkomna! 
 

2/4  kl. 15.00 Smurfarna: Den försvunna byn 

Klass 5 i Sanda bjuder åter in till 

AFTERNOON TEA 

Söndag 12 februari klockan 14-16 i Sanda bygdegård 

Fikabiljett kan förbokas av elever i i 5:an eller lösas på plats. 
Pris: Familj (2 vuxna och tre barn)- 200 kr, Vuxen -75 kr, Barn-50 kr 

VÄLKOMNA! 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Sön 5 18.00 Gudvux i Sanda prästgårdskapell. 

Sön 5 19.00 Gudstjänst i Sanda prästgårdskapell 

Tis 7 8.30-13.50 Bokbussen finns vid Sanda skola. 

Tis 7 18.00  Veckomässa i Sanda prästgårdskapell. 

Sön 12 10.00 Mässa i Västergarns hembygdsgård. 

Sön 12 14-16 Afternoon tea i Sanda bygdegård. Sid 10 

Sön 12 14.00 Sanda IF:s årsmöte i Gervaldsgården Sid 4 

Sön 12 19.00 VEST-bygdens LRF-avdelnings årsmöte i  
   Gervaldsgården. Sid. 4 

Tis 14  18.00 Veckomässa i Sanda prästgårdskapell. 

Lör 18 9.30  Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård. Sid 9 

Lör 18 19.30 Dans med årsmöte i Sanda bygdegård. Sid 5 

Sön 19 13.00 Gudstjänst i Mästerby församlingshem. 

Sön 19  14.00 Gutar frågar gutar, omg. 2 i Sanda bygdegård. S 10 

Sön 19 19.00 Sanda hembygdsförenings årsmöte i bygdegården. 

Tis 21 18.00 Veckomässa i Sanda prästgårdskapell. 

Tis 21 18.00 Sanda 4H:s årsmöte i Gervaldsgården. Sid 5 

Tors 23  19.00 Röda Korsets kretsstämma i Gervaldsgården.  Sid 4 

Sön 26 13.00 Gudstjänst i Sanda prästgårdskapell. Kaffe & semla. 

Sön 26 14-16 Afternoon tea i Västergarns hembygdsgård. Sid 6 

FEBRUARI   2017 
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Tis 28  18.00 Veckomässa i Sanda prästgårdskapell. 
Ons 1 19.00 Askonsdagsmässa i Mästerby kyrka 

Ons 8 18.10-18.40 Bokbussen står på grusplanen i Västergarn 

Fre 17   Levande melodikryss i Sanda bygdegård. 
Sön 26  15.00 Årsmöte Västergarns hbf i hembygdsgården. Sid. 4 

 

Melodikryssfrukost 

Sanda bygdegård  

Lördag 18 februari kl. 09.30 

Frukosten är uppdukad kl. 09.30 
och sedan löser vi krysset  

tillsammans kl. 10.00 

Pennor och kryss finns. 

VÄLKOMNA! 
Sanda hembygdsförening 

Medlemmar i Sanda hembygdsförening kallas härmed till 

Årsmöte 
Sanda bygdegård söndagen 19 februari kl. 19.00 

Årsmötesförhandlingar 

Årets Sandabo utses 

Bibbi och Torbjörn Fors berättar och visar bilder om sina resor 

Kaffe och fastlagsbullar 

VÄLKOMNA! 
Styrelsen i Sanda hembygdsförening 
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 Gutar frågar gutar, omgång ett i Sanda bygdegård. 
Söndagen 15 januari tävlade åtta tremannalag i frågetävlingen Gutar 
frågar gutar. Tävlingen som startade 1983 av IOGT-NTO, med tre per-
soner som gjorde de första årens frågor. I slutet av 80-talet ändrades 
reglerna så att det lag som vann fick göra nästa års frågor. Sanda 
hembygdsförening har varit medarrangör sedan 1984, ganska länge 
ordnades kyrklunch innan tävling och kaffe och någon form av under-
hållning. Stämningen i bygdegården var som vanligt hög, det blev inga 
tårar och inga gräl om missade poäng. Frågorna görs i år av tre herrar 
från Östergarnslandet, även om en av dem har flyttat till stan, Bo Ja-
kobsson, Olof Thomsson och Bror Söderström. Det fanns både lätta 
och mycket svåra frågor. Bäst i Sanda blev laget som bestod av Gun-
nel Wallin, Rasmus Wallin och Ola Arvidsson med 27 poäng. Tre lag 
hade 25,5 poäng: Ellen Wallin, Anki Wallin och Anna Hemmungs, 
Mats Lindström, Gunnar Bolin och Lars Jakobsson samt Christer Bolin-
der, Tommy Söderlund och Pär Malmros.  
Sen var det kaffedags och hembygdsföreningen hade fixat som vanligt 
och som vanligt fick vi påitu till smörgåsarna tillverkad av Mariann 
och Ove Norragård. Det blir ingen bra tävlingsdag utan påitu. 

Söndag 19 februari kl. 14.00 

Sanda bygdegård 

Gutar frågar gutar, omgång två. 
Då tävlar ca 9 lag om fyra finalplatser till finalen den 19 mars. 

Kom gärna och lyssna och heja.  
Kaffeservering. 

Välkomna! 

 

Yoga  i Gervaldsgården 

25/2, 8/4 och 6/5 kör vi lite extra yoga och meditation.  
                           Dessa är fristående från terminsyogan  
                                    så vem som helst kan komma.  
                        Info och anmälan till Mia på 0707400063 

                     På detta nummer kan du även boka massage i Eskelhem. 
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Välkomna till socknen!   
27 oktober 2016 bytte Sanda 
Nystugu 829 ägare, in flyttade Ulf 
Lavergren och Lena Pettersson 
från Visby och fastigheten blev 
och är numera en åretruntbostad. 
 Ulf är uppväxt i Halla, med 
släktrötter i Sanda och mamma 
Inger är nu boende i Västergarn 
sedan 2007, det blir en fin bland-
ning av kust och inre del av ön. 
Lena som kommer från Stock-
holm, besökte Gotland som 18-

åring, fick då bl.a. se Ekstakusten, 
Hemse och den ”stora” stuvaffä-
ren, som fanns där, det besöket 
gjorde stora intryck på Lena. Det 
blev en längtan till ön och flera 
besök efter detta och då måste 
hon till ”stuven” i Hemse.  
Efter att Lena studerat biologi och 
arbetat som tillsynsman i Tyresta 
Nationalpark, sökte hon en tjänst 
på Länsstyrelsen på Gotland, för-
valtning av skyddad natur, vilket 
bl.a. innebär tillsyn, leda röjnings-
arbeten och att anordna ex. sitt-
bänkar och broar i naturreserva-
ten. Så drömmen om att få bo på 
Gotland gick nu i uppfyllelse 2010.  
Lena är, som ni nog förstår, in-
tresserad av sömnad och är med i 
en syjunta. Ulf har dragit sig till 
kusten, kan kanske bero på hans 
dykarintresse, har haft det sedan 

80-talet. Fårö är då 
favoritplatsen 
hemma på ön, där 
finns djupet men han 
har även besökt/undersökt bl.a. 
Röda havet, Skottlands kust och 
nu senast Madeira hösten 2016, 
ja, på dessa platser finns nog 
mycket att undersöka på djupet. 
Han går nu i båttankar, så han sö-
ker sig upp till ytan, om man får 
säga så. Kovik eller Västergarns 
hamn, plast- eller träbåt, ja, det 
får framtiden utvisa.  
Båda delar intresset för fåglar, 
naturen och vad som påverkar 
den. Ulf som också arbetar på 
Länsstyrelsen med miljöfrågor, 
främst förorenad mark, men även 
lite vattenfrågor. Vattenfrågorna 
är inte bara det vatten vi får i kra-
narna utan mer med att skydda 
resursen för framtiden. Så både 
Ulf och Lena har viktiga jobb för 
vår ö och dess vård och påverkan. 
Som ni förstår så hittade de 
varandra på jobbet, ja, miljö och 
naturarbete förde dem samman. 
De bor nu i skogskanten med fin 
havsutsikt och väntar på våren för 
att få utforska omgivningarna och 
påta i sin trädgård.  
Sanda och Västergarns hem-
bygdsföreningar hälsar er väl-
komna till socknen  
gm Majgun Bäckman 
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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 

Från min källarkartong... 
”År 2000 finns det ingen som för-
står gutamålet” 
 

Så sa Sigfrid Holmberg i en serie i 
Gotlands tidningar 4 mars 1985 
som kallades ”Kulturbärarna”. 
Han bodde då i Sanda, flyttade dit 
1974 efter att sålt gården i 
Hablingbo där han var född, han 
var femte generationen på går-
den. Han gick 6 år i skola och fick 
sedan arbeta i jordbruket och sko-
gen. Han hade en stor hobby, 
folklivsforskning och författande. 
1966 kom han med i en studiecir-
kel och intervjuade gamla i 
Hablingbo. De nedtecknade gamla 
folksägner.  
Sigfrid skrev och översatte till 
svenska för Dialekt och Folkmin-

nesarkivet i Uppsala. År 2000 
finns det ingen som förstår guta-
målet, då skall det finnas ordlista 
och svensk översättning på säg-
nerna. Han har medverkat i en hel 
del Gotlandsböcker och givit ut 
”Skymningssagor” och ”Fler skym-
ningssagor”.  
I Sanda blev författandet en hel-
tidssysselsättning, men ibland 
blev han trött på skrivandet och 
hjälpte bönderna med höskörd 
och bethackning. Kultursnobbar 
och deras förakt för den provinsi-
ella kulturen var det värsta han 
visste.  
Fick Sigfrid rätt? Nej, jag tror inte 
det. Det var ju Buldardagar över-
allt i lördags. /GM/ 
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 9 

MANUS IN SENAST 24/2 

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros 

Tfn: 0498-242113  E-post: gunvor.malmros@telia.com 

 

MEDLEMSAVGIFTER 2017 

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

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

 

Sanda IF - 100 kr 

Bankgiro 5331-0819 

Från redaktören! 

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 

I stället för mina funderingar 
får ni några fler av Ola Arvids-
sons bilder från kyrkan. För 
mer läsning rekommenderar 
jag Kyrkfönstret, där Sophie 
har skrivit och fotograferat.  
På Olas bilder kan man bl.a. se 
alla byggnadsställningar, mål-
ningarna högst upp i koret och 
den pilaster som ännu har fär-
gerna kvar, vilket är ovanligt.    
Gunvor 


