NR 4 APRIL 2015

Årg. 20

Vintern rasat ut och valborgseldarna tänds!
Torsdag 30 april
Sanda
vid bygdegården
kl. 20.00

Västergarn
vid Valbyte
kl. 20.00

Vårtal
Sång av
Klinte & Sanda kyrkokörer
Åk 5 Klinteskolan ordnar kaffeservering och lotteri.
Välkomna!
Sanda hembygdsförening

Gemensam sång och musik
av traktens talanger.
Vårtal
Försäljning av korv och dryck
Hjärtligt välkomna!
Västergarns
hembygdsförening

FAGNING
Lördag 11 april kl. 10.00 - vid Petarve vattensåg
Måndag 20 april vid bygdegården i Sanda
Ta med redskap och kom och hjälp till!
Hembygdsföreningen bjuder på korv och dryck.
www.sanda-gotland.net
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Årsmöte
i Wadets samfällighetsförening
Måndag 6 april kl. 14.00
Västergarns hembygdsgård
Vi bjuder på smörgåstårta!

VÄLKOMNA!

Gemenskapsträff
Tisdag 21 april kl. 13.30
Sanda stationshus/Gullinmuseet
Sång och musik med Kristina Broberg och Olof Stenström
Kaffeservering
Ta gärna med ett handarbete, det går bra att lyssna
medan man stickar eller broderar.

VÄLKOMNA!
Sanda EFS-syförening

VEST-bygdens LRF
hälsar alla hjärtligt välkomna till

Bondelunch
Onsdag 15 april kl. 11.30-13.00
Sanda bygdegård

www.sanda-gotland.net
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Attjo prosit!
Det kan bli tufft då det är vår
och alla sporer lämnar spår
så att ens kropp rätt illa mår
ifrån dess topp ner till dess tår

Det blir än värre ganska snart
när gräsens blomning sätter fart
Då kan man knappast ens gå ut
och önskar sommaren tog slut

Sen kommer äntligen till tröst
en härligt fuktig blåsig höst
som även om den är väl sval
kan ge en snuva mer normal

som gör att näsan lagom dryper
då man till idet åter kryper
och armar, bål och ben förfryser
medan man tyst och stilla nyser

Inge Glad
www.sanda-gotland.net
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Rysk afton
Sanda bygdegård
Lördag 18 april kl. 18.00 - 01.00
Mat serveras mellan 18 och 21.
På menyn står:
Borsjtj med smetana och Stroganoff
Gotlands Balalajkaorkester underhåller
Pris:
150 kr/vuxen inkl. mat
50 kr/barn 4-13 år inkl. mat
80 kr/pers. för endast musik
Vi ser fram emot många ryska utstyrslar, men inget måste.
Anmälan görs SENAST 14/4 till Jonas & Susann,
Tfn 242068 eller mail: jonas.susann@telia.com
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Sanda på Facebook.
Sandas sida på Facebook, ”Sanda årets socken” har bytt namn till
”Sanda socken”.
Sandpappret på nätet
Sandpappret kan du läsa på Sanda hembygdsförenings hemsida
www.sanda-gotland.net
Västergarns hemsidor
www.hembygd.se/vastergarn

www.vastergarn.info

www.sanda-gotland.net
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Sanda IF:s årsmöte 2015
15/3 hade Sanda IF årsmöte i Gervaldsgården, 15 st tappra medlemmar kom denna gång för sedvanliga årsmötesförhandlingar. Årsmötets ordförande Thomas Pettersson klubbade igenom dagordningen
punkt för punkt med myndig stämma. Det gångna året gicks igenom
och lades till handlingarna. Kan nämnas att vi blev utsedda till Årets
ungdomsförening av Gotlands Varpaförbund och att vi hade ett lyckat
100-årsjubileum med en kubbturnering som återkommer i augusti i
år. Under punkten övrigt kom frågan om vi skulle vilja anordna en
löpar/motionstävling på nya vandringsleden samt om vi inte kunde
fixa en Iron man-tävling, styrelsen tar med sig frågorna och återkommer. Om man ska se framåt är det så att både varpa– och pärkfamiljen i Sanda IF vill och ska bli fler! Medlemsavgiften för år 2015 är 100
kr och betalas in på bankgiro 5331-0819, glöm ej namn!
Sanda IF:s styrelse för 2015:
Ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Vice ordförande:
Ledamöter:

Thomas Pettersson
Simon Stenman
Tomas Holmqvist / Håkan Andersson
Kent Nilsson
Annie Qvarnberg, Mauritz Westergren,
Roger Johansson

Mötet avslutades med smörgåstårta!
Några hålltider för vårens aktiviteter:
Städdag på Sanda IP 6/4 kl. 10.00, grillen kommer att vara i gång. Ta
med räfsa.
Varpan kommer att starta under maj månad med träning tisdagar
och After work varpa på fredagar när vädret tillåter.
Träningstider för pärken är ej spikade för tillfället men bör komma
igång i slutet av maj.
Är det någon som har några frågor eller idéer är det bara att höra av
sig till någon i styrelsen.
Med vänlig hälsning - Sanda IF
www.sanda-gotland.net
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Loppis

I SANDA BYGDEGÅRD
————————————————
2 MAJ 2015
11:00-16:00
Kom och fynda i vårens tecken. En loppis där det kommer säljas allt från småsaker
till stora saker. Lättare mat och fika kommer också att finnas till försäljning. Om
just du är intresserad av att ha ett bord och sälja egna saker vänligen kontakta
Sabina på sabina.voivodas@hotmail.com

Fagning och röjning
Söndag den 26 april kl. 10.00
vid hembygdsgården i Västergarn
och skogen intill där vi ska anlägga en
naturstig med spännande upptäcktsplatser,
grill och utegym för barn och vuxna.
Medtag det redskap du vill röja med,
sekatör, kratta, sax...
Vi bjuder på korv och dricka.

Välkomna!
Västergarns hembygdsförening

www.sanda-gotland.net
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Egenodlade penséer och andra vårblommor
Blomgrupper—Buketter - beställ gärna tre dagar innan.
Klipp ur annonsen så får ni 20 % när ni handlar växter hos oss.

Öppettider:
Måndag - fredag: 9.00-16.00
Lördagar 4/4 till 13/6 öppet 11.00-14.00
Suderviljan Ekonomisk förening
Sicklingsvägen 7, 623 77 Klintehamn
Telefon: 0498-240189

Kallelse
till samtliga delägare i Ammor Jordägare Samfälld Mark
I Västergarn.
Vi städar vår gemensamma mark vid Ammor
lördagen den 25 april kl. 10.00
Medtag div. redskap som kan tänkas vara användbara.
Vi bjuder på grillad korv.
Väl mött!
Ammor Jordägare Samfälld Mark
genom Zorica Grufberg & Gunvor Westberg
Tel. 297129, 245053
www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
April 2015
Tors 2 19.00

Skärtorsdagsmässa med avklädande av altaret i Västergarns kyrka.

Fre 3 09.00

Lekmannaledd långfredagsläsning i Västergarn.

Fre 3 12.00

Lekmannaledd långfredagsläsning i Västergarn.

Fre 3 15.00

Långfredagsgudstjänst i Västergarns kyrka.

Fre 3 18.00

Lekmannaledd långfredagsläsning i Västergarn.

Lör 4 23.00

Påsknattsmässa i Västergarns kyrka.

Sön 5 13.00

Högmässa i Västergarns kyrka. Sanda & Klinte kyrkokörer.

Mån 6 10.00

Emmausmässa i Västergarns kyrka.

Mån 6 10.00

Städdag på Sanda IP. Sid 5

Mån 6 14.00

Årsmöte i Wadets samfällighetsförening i Västergarns hembygdsgård. Sid. 2

Lör 11 10.00

Fagning vid Petarve. Sid 1

Sön 12 10.00

Orgelgudstjänst i Sanda kyrka

Ons 15 11.30-13 Bondelunch i Sanda bygdegård. Sid 2
Lör 18 18-01

Rysk afton i Sanda bygdegård. Sid 4

Sön 19 15-17

Stickkafé i Västergarns hembygdsgård

Mån 20 18.00

Fagning vid Sanda bygdegård. Sid 1

Tis 21 13.30

Gemenskapsträff i Sanda stationshus / Gullinmuseet

Lör 25 10.00

Städning vid Ammor i Västergarn. Sid. 7

Lör 25 19.00

Vårfest i Sanda bygdegård. Sid 10

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Sön 26 10.00

Fagning och röjning vid hembygdsgården i Västergarn. Sid. 6

Sön 26 13.00

Tors 30 20.00

Gudstjänst i Västergarns kyrka. Ann-Christine Holst,
sång & flöjt.
Hembygdsföreningens styrelsemöte i Sanda bygdegård.
Valborgseld vid Valbyte. Sid. 1

Tors 30 20.00

Valborgseld vid Sanda bygdegård. Sid 1

Sön 26 19.00

Maj 2015
Lör 2 11-16

Loppis i Sanda bygdegård. Sid. 6

Lör 2 13.00

Invigning av vandringsleden. Sid 16

Sön 3 13.00

Gudstjänst i Sanda. Pastoratsorkestern.

Glad Påsk
Önskar

Gunvor
Hur många är vi?
I Sanda bodde vid årsskiftet
2014/15 677 personer, en
ökning med 2 personer.
Västergarn hade vid samma
tid 169 invånare vilket var
en minskning med 3 personer.

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Välkomna till socknen!
På Västergarn Ammor 504 har vi, Christina (Tia) och Bertil Johansson haft vårt sommarboende sedan 1990. Vårt första sommarboende
i Västergarn hade vi klart 1965 och då, på Lilla Mafrids, vilket vi sålde
1980, då vi skaffade oss en husvagn. Den hade vi ute på Stelor
(Stelar-stycke, som de äldre säger), den bodde vi i hela 10 somrar.
Bertil är uppvuxen på Ammor 504, så nu är cirkeln sluten, eftersom vi
har blivit FAST boende Västergarnsbor.
Jag, Tia, är uppvuxen i södra Visby, pensionär sedan 10 år tillbaka,
tidigare 40 år i Handelsbanken i Visby, kunde ibland dyka upp på
Handelsbanken i Klintehamn, som vikarie. Bertil har arbetat som kyltekniker och drev under några år företaget Allmaskiner, för att senare arbeta som fastighetsskötare i kommunen. Tidigare var golfen
Bertils största intresse, men nu har fisket tagit över samt hans ”sex
flickor”, som kom till gården förra året ( värphöns). Jag har också spelat golf, men fått lägga klubborna på hyllan, målar porslin och pysslar
om våra två döttrar och deras familjer. Till vår familj hör också katten
Smurfen, katten som hade en dalmatiner som fostermamma tillsammans med sina syskon, efter att mamma hade omkommit. En riktig
solskenshistoria tycker vi.
Tia och Bertil Johansson

VÅRFEST
Sanda bygdegård
Lördag 25 april kl. 19.00 - 24.00
Middag med efterföljande dans till
OKTAV
Anmälan till Ursula Medin, tel. 242045 eller
E-post: sandadansforening@hotmail.com senast 21/4
VÄLKOMNA!
Sanda dansförening
www.sanda-gotland.net
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Röda Korset
Torsdagen den 5 mars hade Sanda Västergarn Röda Kors sin kretsstämma i Gervaldsgården. En liten men tapper skara hade slutit upp.
Numer har vi bara förhandlingar, lotteri och kaffe. Auktionen har vi
flyttat till hösten - i år var den i samband med ett stort kaffekalas. Till
att leda förhandlingar valdes Hasse Eriksson. Sanda Västergarn Röda
Kors har en stor verksamhet. Fyra protokollförda styrelsemöten och
deltagande i påbjudna insamlingar, men dessutom - kaffekalas och
auktion, kroppkaksfest, julmarknad, lotteri på Västergarnsdagen,
bussutflykt till Grötlingbo, anordnad av en sandabo, tidigare grötling,
Gunvor, utdelning av blommor till äldre och ensamma, en syförening
som jobbar sååå bra, flera gäng som är på Kupan i Hemse. Säkert har
jag glömt nåt, men vi har i år samlat in cirka 35 000 kr och delat ut
mycket till katastroffonden, rekreationsdagarna, Röda Korset i skolan
och till Treudden.
2015 kommer det att bli ungefär samma aktiviteter. Vi önskar dock
flera medlemmar - två nya har vi fått under 2014.
Styrelsen består av Hasse Eriksson som ordförande och Anders Olsson som kassör - övriga i styrelsen är Astrid Öberg, Gertrud Andersson, Eivor Viding, Ylva Pettersson, Agneta Olsson, Inger Eriksson och
som nyval efter Vivianne Dahlberg kom Margareta Henriksson. Vivianne har varit med i Röda Korsets styrelse i Sanda Västergarn och på
Kupan under många år, men har nu valt att sluta. Hon avtackades
med en orkidé.
Efter kaffe och lotterier tog Ing-Marie Tellström till orda. Ing-Marie
från Öja har under ett helt år nästan bara levt på vad Gotland producerar. Jag säger nästan, för några saker - salt, balpulver, kaffe och te
samt ättika och socker BARA till sillinläggning är det hon nyttjat som
inte är gotländskt. Annars använde hon honung istället för socker
och mjölk och ost från gotländska gårdar, kött från nöt och gris och
fisk från Gotland. Bär, äpplen och svamp plockade hon och grönsaker skördade hon i sin trädgård och frös in. Must tillverkade hon av
egna äpplen, pajer och surbröd bakade hon på dinkel och spelt. Fantastiskt intressant, tyckte vi alla och hon tackades med en varm applåd och en bukett tulpaner. Vi tackade varandra för gemenskapen
och skildes åt. /Inger E.
www.sanda-gotland.net
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Västergarns Hembygdsförening
www.hembygd.se/vastergarn www.vastergarn.info

Medlem i Föreningen är alla boende i Västergarn med omnejd, som vill verka för
föreningens syfte och ändamål”(Ur stadgarna)

Hembygdsföreningens verksamhet skall främja socknens kulturella och sociala liv genom olika säsongsaktiviteter; kultur då och nu, vård av Hembygdsgårdens lokaler och Valbyte samt främja friluftsliv.
Ambitionen är ett levande Västergarn med Omnejd.
Hembygdsföreningen ordnar varje år några uppskattade och trivsamma träffar, som:
Valborg, Gökotta, Visaftnar, Konstutställning, Sockendag, Lammfest och
Stickkafé.
Se Sandpappret eller Hembygdsföreningens hemsida för aktuell information.
I föreningen pågår ett kontinuerligt arbete med Bygdeband där några eldsjälar i socknen samlar och lägger in nya och gamla bilder, dokument om platser, hus, människor och händelser i bygden, gå gärna in på
www.bygdeband.se och sök på Västergarn.

Kommande aktiviteter

Promenader saml HG
Stickkafé i Västergarns HG
Fagning och röjning Västergarns HG
Valborgseld vid Valbyte

Varje tisdag kl 8.00
8/2, 8/3, 22/3, 19/4 kl. 15-17
26/4 kl. 10.00
30/4 kl. 20.00

Vid ev. sena ändringar kring alla våra aktiviteter som inte hinner gå ut i Sandpappret hänvisar vi intresserade till den inglasade skylten utanför hembygdsgården där senaste aktuell information finns tillgänglig.

För sommaruthyrning av lägenheten i hembygdsgården kontakta: vastergarn.hembygdsforening@hotmail.com
För uthyrning annan tid samt uthyrning av samlingslokalen, kontakta Maj
Nilsson majgoran@telia.com tel 0498-245101, alt Kjell-Åke Vigström tel
0498-24 50 85
Stöd Hembygdsföreningen genom att köpa andelar.
BG: 569-4369 Clearingnr: 0855-6 SWISH: 123 188 6944
www.sanda-gotland.net
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UNEA
Hemtjänster AB
UNEA arbetar i små personalgrupper som ger en god
kontinuitet, en kontaktperson som utför dina insatser
och som vet hur du vill ha det i ditt hem!
UNEA bjuder till fest två gånger per år, i december
har vi julfest och vid midsommartid så samlas vi för
gemensamt. Trevligt att få samlas och umgås med
varandra.
UNEA är ett kundval inom kommunal hemtjänst, det
kostar inte mer att välja oss! För att välja UNEA tar
man kontakt med sin handläggare.
Vi finns i:
Klintehamn Sanda Västergarn
Tofta Eskelhem Mästerby Hejde Fröjel Hemse
Vi utför även städ (RUT skatteavdrag)
betala halva priset direkt, resterande fakturerar vi
skatteverket.
Välkomna
Har du frågor, ring Ulrika M Nysell 0498-24 03 58

www.sanda-gotland.net
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Rauk Maskin
Nu har vi även aluminiumställning för
inom och utomhusbruk.
Se hemsida för mer
info.
Pris från 75kr/dygn

Vi hyr ut inom
Entreprenad • Bygg • Trädgård • Verkstad

www.raukmaskin.se
Bokning 0707-509914 Support 0707-506550
Sanda 4 H bäst i landet
Sanda 4 H blev Sveriges bästa 4H-klubb, när laget vann riksfinalen.
Tävlingen avgjordes i Ingelstad utanför Växjö.
Totalt deltog 10 lag från hela landet i tävlingen, där det gäller att
både kunna presentera olika aktiviteter och svara på frågor kring föreningsteknik, jord och skog. I laget deltog Moa Björklund, Hanna Lukowiesky, Gustaf Liepa Olsson och Lukas Johansson
Det är första gången som en gotländsk 4H-klubb blir bäst i landet.

Final i Gutar frågar gutar
Två lag med sandabor deltog i finalen i Gutar frågar gutar den 22
mars, lag Wallin och lag Malmros-Bolinder. Vi kämpade bra, fick
samma poäng, som räckte till en delad sjätteplats. Åtta lag deltog i
finalen som var väldigt jämn. Vann gjorde tre damer, som har varit
nära vinst många gånger tidigare, Eva och Anna Gahnström och Birgitta Stenström. Nu är det deras uppgift att göra nästa års frågor.

www.sanda-gotland.net
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www.sanda-gotland.net
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Vandra mellan jazz och järnväg.
Invigning av vandringsled Sanda - Tjuls, Tjuls - Sanda
Vandringsleden går mellan Sanda station, som nu är Gullinmuseum
och Tjuls station i Eskelhem, som är järnvägsmuseum. Nu är det dags
för stor

INVIGNING
Lördagen 2 maj kl. 13.00
sker invigningen vid den nyanlagda bron över kanalen.
Det blir bandklippning, tipspromenad m.m.
Vi bjuds på kaffe med dopp vid båda stationerna.
Vandringsleden är 3,5 km lång. För dig som inte kan eller vill gå hela
sträckan fram och tillbaka kommer det att ordnas skjuts.
Vandringsleden är ett samarbete mellan Sanda hembygdsförening
och Kulturstiftelsen Tjuls Station.
Ta dig tid för en promenad på vandringsleden som är uppskyltad med
information om sevärdheter längs leden. Har du inte tid den 2maj så
har året 364 andra dagar att vandra på. Leden är alltid öppen!
ANNONSERING

MEDLEMSAVGIFTER 2015

Hel sida A5: 300 kr
Halv sida: 150 kr
1/4 sida: 75 kr
Föreningsaktiviteter: Gratis

Sanda hembygdsförening Familj: 100 kr - Enskild: 50 kr
Postgiro 28 65 38-4

BOKA SANDA BYGDEGÅRD

Sanda IF - 100 kr
Bankgiro 5331-0819

Ring Åsa Sjögren 0498-242016

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 18
MANUS IN SENAST 24/4
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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