
 1 www.sanda-gotland.net 

 

 

NR  6   JUNI   2018    Årg. 23 

 

Midsommarfirande  
vid Sanda bygdegård 

midsommarafton 22 juni kl. 14.00 

 Vi klär stången tillsammans. 

 Ta gärna med blommor. 

 Musik och sång. 

 Dans kring stång. 

 Kaffe och jordgubbstårta. 

 Tur i lövad skrinda 

 för barnen.  

 VÄLKOMNA! 

 Sanda hembygdsförening  
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Sanda kyrkokör fyller 100 år och firar 

 med konsert tillsammans med Klinte kyrkokör 

9 juni kl. 17.00 i Sanda kyrka. 

   Den 9 juni firar Sanda kyrkokör sitt 100-årsjubileum med en konsert 
i Sanda kyrka under ledning av Erik Tibell. Men konserten är även en 
avskedsföreställning. Efteråt kommer kören tillsammans med nuva-
rande Klinte kyrkokör bilda en ny kör och få ett nytt namn. 
   I 100 år har Sanda kyrkokör spridit sina toner i kyrkorummet i sam-
band med gudstjänster under kyrkoårets alla högtider. Därutöver har 
kören även hittat på andra aktiviteter. Det har bl.a. anordnats 
vårsoaréer och julsoaréer i bygdegården. Kören har även vidgat sina 
vyer med många resor, bl.a. till Nordiskbaltiska körfestivalen under 
flera år.  
   Under åren har kören sjungit allt möjligt från pop till klassiskt. De 
har både haft Mozartkonserter och framfört Jesus Christ Superstar 
arrangerat i konsertform av Erling Lindvall.  
   Med sina 100 år är Sanda kyrkokör en av Gotlands äldsta kyrkokörer 
med en rik historia.  

Anders Olsson har sjungit i kören i 50 
år. 
Anders Olsson är den körsångare som 
har varit med längst i Sanda kyrkokör. 
Det var hans moster Ruth Hallgren 
som övertalade honom att komma 
med och sen dess har han sjungit vi-
dare. Idag är Anders också med i Tofta  
manskör.  
Hemma har han bilder och papper 
från Sanda kyrkokörs historia. En skrift 
från körens 50-årsjubileum berättar 
om hur kören bildades 1918 av kan-
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torn och folkskolläraren Hjalmar Gadd. Han beskrivs som ”den kanske 
genom tiderna störste eldsjälen för sång och musik , inom Sanda för-
samling”. 

  Kören sjöng vid kyrkoårets större högtider men Hjalmar Gadd såg till 
att kören även gjorde konserter runt om på Gotland. 1925 reste Hjal-
mar och kören till Stockholm på en sångarfest , anordnad av Sveriges 
Körförbund. Efter denna resa tog Hjalmar Gadd, tillsammans med 
Alex Stengård i Hejde, initiativet att bilda Gotlands Körförbund. 
”Från Hjalmar Gadds tid berättas, att man brukade börja vid åttatiden 
på kvällen i skolan, där man höll fram mot halvtolvtiden på natten. 
Men det kunde mycket väl hända att när man slöt i skolan ville han 
höra hur det lät i kyrkan. Så fick man bege sig dit för att, lysta av en 
stearinljusstump, fortsätta med övningarna fram mot tvåtiden.” 

 

Sanda kyrkokör 1932. 
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    Från den här tiden tillkom också  många av körens traditioner. Varje 
Kristi himmelsfärdsdag sjöng man från Sanda kyrkas torn (idag på 
kyrktrappan av praktiska skäl). Och ännu sjunger kören vid majbrasan 
i Sanda.  
   1939 delades platsen som skollärare och kantor i två tjänster. An-
ders Olssons moster Rut Hallgren anställdes som kantor och körle-
dare. Med tiden kom hennes man Lennart att hjälpa till som körle-
dare. Genom åren har kantorer kommit och gått. Även kören har för-
ändrats. Under andra världskriget var Sanda kyrkokör tillfälligt en 
damkör p.g.a. beredskapen.  
   Den 9 juni får vi tillfälle att se och höra Sanda och Klinte kyrkokör i 
sin nuvarande uppställning, ledda av Erik Tibell. Konserten bjuder på 
blandad repertoar av sådant som kören sjungit mycket genom åren. 
Allt från Benny Andersson till Beethoven utlovas! 

Text och foto: Sophie Malmros 

 

Koviks fiskerimuseum informerar: 
1. Det är sedvanligt årsmöte i föreningen och vi hoppas på skönt 

väder den tredje söndagen i juli, i år den 15:e juli. 
2. Vi har inte mailadresser till flertalet av er som betalt ”livslångt 

medlemskap”. För att få till ett komplett register - meddela din 
mailadress till hemhaid@gmail.com och skriv gärna din posta-
dress också. På mail kommer du att få några hälsningar per år 
med vackra bilder, samt inbjudan till arbetsdagar eller olika eve-
nemang under sommaren.  

3. Varje onsdag under juli kommer vi att ha ”öppet hus”, som dels 
innebär en visning av någon av bodarna eller annat intressant, 
kanske någon specialist, som berättar om något, som hör till 
museet och lite allmän fastighetsvård. 

4. Och så vill vi tacka Torsten Rodebjer & Co som under vintern 
byggt ny tun, 165 meter, runt själva museigården. Kalla arbets-
dagar som gett förutsättningar för varma sköna kvällar.  
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Strandstädning i Västergarn 

Strandstädningen i Västergarn med LOVA-bidrag från Länsstyrelsen 
fortsätter även i sommar. Det som gör det möjligt att under somma-
ren med frivilliga krafter och maskininsatser fortsätta med städningen 
för att få stranden och hamnen tillgänglig och fin och inte minst, för 
att bidraga till minskade mängder av fosfor och kväve i Östersjön. För 
att bidraget skall betalas ut krävs egna ideella timmar, så nu uppmunt-
rar vi alla att hjälpas åt att räfsa.  
Grovrensning har påbörjats med maskiner och den gemensamma 
städningen börjar tisdag 19 juni och avslutas tisdag 14 augusti. Föl-
jande tisdagar kl. 18-20 samlas vi vid stranden, där det finns en del 
räfsor och grepar, men tag gärna med egna redskap! Vippskylt kom-
mer att finnas vid väg 140 med info.  

Blomauktion 

3 maj hade Sanda Västergarn Röda Kors blom-
auktion i Gervaldsgården. Vi räknade med, som det brukar vara, 15 
personer - det kom 37! Några nya ansikten och många yngre träd-
gårdsintresserade hade kommit och på golvet kröp det runt tre 
småttingar. Vi började med att fika under gemytligt småprat. Så tog 
auktionen vid. Agneta ropade ut, Vera levererade och Anders note-
rade priset. Massor av blomskott, tomatplantor, perenner, buskskott, 
dahliarötter och t.o.m. exotiska kryddplantor bytte ägare. Klockan 
hann bli mycket innan allt var sålt, men 4 400 kr lyckades vi samla till 
Röda Korset.  

Västergarnsdagen 

Som vanligt kommer Sanda Västergarn Röda Kors att delta med ett 
lotteri på Västergarnsdagen lördagen den 21 juli. Vi är på plats med 
ett lotteri med många fina vinster. Vill du bidra med någon vinst, tar 
vi tacksamt emot det - du är välkommen att lämna hos Eivor, 242078 
eller Anders, 242018. Kom sen och köp lotter i hopp om en vinst. 

Bussutflykt 

Röda Korsets årliga populära bussutflykt blir den 19 augusti till Fårö. 
Utförligare information om resan kommer i julinumret av Sandpapp-
ret. Den som väntar på nåt gott…. 
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Skolkamrater på Lars Gullins 90-årskalas 

4 maj 2018 skulle Lars Gullin ha  
fyllt 90 år om han levat. Vi var 26 

personer som firade hans 90-års- 

dag i Gullinmuseet med kaffe, tårta  
och musik. 

 

 

       Musiken stod Håkan Ander- 

       son och Lars Hasselroth för. 
       Bland gästerna fanns Ellen  
       Wallin och Sture Nilsson, som  
           båda gått i skolan tillsam-

           mans med Lars Gullin. 
Foto: Gunnel Wallin 

Sture 

Ellen 

Lars Gullin 90 år 

Konserter i Sanda kyrka 

Söndag 1 juli kl. 17.00 och 20.00 

Medverkande: Jan Allan trumpet, Georg Riedel bas,  
Daniel Svensson gitarr, Gunnel Mauritzson sång 

Årets Gullinstipendiat Magnus Lindgren, saxofon. 
Pris: 250 kr. 

Biljetter finns hos  
Wessman & Pettersson i Visby och Preem i Klintehamn.  

Det går också att boka via hemsidan www.gullinmuseet.se 
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Välkomna till Sanda bygdegårdspark. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansföreningen och hembygdsföreningen i Sanda  

Melodikryssfrukost 

Lördag 16/6 kl. 09.30 

Vid fint väder äter vi frukost och 
löser krysset ute i parken, annars 

är vi i bygdegården. 

Utläggning av dansbanan 

Torsdag 7/6 kl. 18.00 

Kom och få gratis styrketräning. 
Kaffe och korv för besväret utlovas av 

hembygdsföreningen 

Dans i parken  

till Hafsbandet & Tina 

Lördag 16/6 kl. 20-24 

Servering av kaffe, korv och hamburgare. 
Vid regn i bygdegården. 

Musikkväll i parken 

med Dan & Kjell 

Torsdag 5/7 kl. 19.00 

Kaffe, korv, lotteri m.m. 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Sön 3 13.00 Gudstjänst i Västergarns kyrka 

Sön 3  16.00 Dansa över jorden. Hyllningskonsert för Lars Gullin i 
   Sanda kyrka. Allmänna sången. S 15 

Ons 6 09.00 Nationaldagsfirande vid församlingshemmets flagg- 

   stång i Mästerby. Frukost. 

Ons 6 11-16 Allmogebåtens dag vid Kovik. Sid. 14 

Tors 7 18.00 Utläggning av dansbanan i bygdegårdsparken. S 8 

Lör 9 17.00  Jubileumskonsert med Sanda och Klinte kyrkokör.  
   Sanda kyrkokörs 100-årsjubileum firas. Sanda kyrka.  

Sön 10 13.00 Spelmansmässa i Sanda kyrka och därefter spel- 
   mansstämma i prästgårdsparken. S 20 

Sön 10 15.00 Motionstävling på vandringsleden i Sanda. Samling  
   vid stationshuset i Sanda. Sid. 13 

Mån 11 16.30-16.50 Bokbussen står vid Sanda bygdegård. 

Tors 14 12.00 Sopplunch med andakt i Sanda prästgårdskapell. 

Lör 16 09.30 Melodikryssfrukost i Sanda bygdegårdspark. Sid 8 

Lör 16 20.00 Dans i parken till Tina Larsson och Hafsbandet.  
   Sanda bygdegårdspark. Sid 8 

Sön 17 13.00 Gudstjänst i Mästerby kyrka. 

Tis 19 18.00 Strandstädningen börjar i Västergarn. Sid 6 

Fre 21  14.00 Midsommarfirande vid Sanda bygdegård. Sid.1 

JUNI   2018 

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  
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Lör 23  10.00 Friluftsgudstjänst vid Valbyte. Kyrkkaffe med smör-

   gås.  
Sön 24 20.00 Mässa i Sanda kyrka. 

Mån 25 18.00 (Obs. tiden) Styrelsemöte i Sanda bygdegård 

Tors 28 19.30 Musik i sommarkväll. ”Sånger i kärlekens tecken”. 
   Fredrik Willstrand, sång, Erik Tibell, piano. Väster-
   garns kyrka. 

Fre 29 19.00 Konsert med Minor Swing Trio i Gullinmuseet, 
   Sanda. Kaffeservering. Inträde.  Sid. 5 

 

Sön 1 17.00 Lars Gullinkonserter i Sanda kyrka. Medv. Jan Allan, 
och 20.00  Georg Riedel,  Daniel Svensson, Gunnel Mauritzson, 
   Magnus Lindgren.  Sid. 7 

Tors 5 19.00 Musikkväll i parken med Dan & Kjell. Sanda bygde-

   gårdspark.  Sid.8 

Fre 6 19.00  Konsert med Sanda Jazz Station i Gullinmuseet. Fritt 
   inträde.  Sid. 5 

Sön 15   Årsmöte Koviks fiskerimuseum. 

 

 

 

 

 

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  

JULI   2018 

Tack till Kjell Pettersson från Mareta för att Du tände gril-
len på gökottan!!! 

Tack till alla som hjälpt till med fagning och röjning vid 
bygdegården och Petarve. 
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Tennisbana i Västergarn 

 

En-Tout-Cas  fin  grusbana. 
 

Infart där cykelbanan slutar. 
 

Bokning på internet inf.vid banan 

 

Pris 120:-/tim. 
 

Klar för spel i början av Juni 2018 

 Vä lkomnä 
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Motionstävling på vandringsleden 

Sanda IF anordnar en motionstävling  
mellan stationshuset i Sanda och mot Tjuls station 

med start och mål vid Sanda station. 

Söndag 10 juni - samling kl. 15.00 

Jogga, gå, rid eller spring - 
Alla är välkomna! 

Kaffe och ”Hygges” bullar efteråt. 
Priser lottas ut! 

Med vänlig hälsning - 
Sanda IF:s styrelse 

Vill du/ni delta på  

Västergarns sockendag på festplatsen? 

Årets sockendag 2018 blir den 21 juli  
gemensamt med Träibatens kappsegling i hamnen. 

Det är ett bra tillfälle att presentera ditt företag eller förening, försälj-
ning av produkter och hantverk, sång och musik, uppvisningar mm. 

För mer info och anmälan ring eller maila: 

Eva Widing tel. 070-4448514, eva.widing@maxi.ica.se 

Ingela Penje tel. 0709-527072 

ingela@ingelapenje.se 



 14 www.sanda-gotland.net 



 15 www.sanda-gotland.net 



 16 www.sanda-gotland.net 



 17 www.sanda-gotland.net 

   

     

 

  

    

   

 

   

   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! 



 18 www.sanda-gotland.net 

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 

Svenska kyrkan 

Kristi Himmelsfärdsdag i Sanda kyrka. 
Sanda/Klinte kyrkokör sjöng från kyrktrappan i Sanda. Vi fick lyssna 
till de välkända vårsångerna under Erik Tibells ledning. Så vackert 
och stämningsfullt. Kent höll en kort andakt varvat med mera kör-
sång i kyrkan. Kören fick varma tackapplåder innan vi gick ut i den 
soliga majdagen. /Inger/ 

 

Majblommor 

TACK klass 4 i Sanda skola för alla majblommor ni sålt, och tack alla 
    som köpt! Den lilla blomman gör skillnad för 
    många barn och Sanda skolas klass 4 sålde för 
    cirka 15.000 kr.  Bra Jobbat!!!  /Inger/ 
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 26 

MANUS IN SENAST 22/6 

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros 

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

 

MEDLEMSAVGIFTER 2018 

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

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

 

Sanda IF - 150 kr 

Bankgiro 5331-0819 

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 

 

Spelmansstämma  
i prästgårdsparken i Sanda 

Söndag 10 juni kl. 13.00 

Försäljning av kaffe och grillat. 

13.00 Start med spelmansmässa i kyrkan. 
14.00 Spelmansstämman invigs. 
14.10 Allspel. Alla spelmän på scenen! 
14.45 Dansuppvisning av Gotländska folkdansringen. 
15.30 Öppen scen. Välkomna att spela och sjunga. 
 

VÄLKOMNA! 
Arrangörer : Svenska kyrkan,  
Spelmansförbundet, Sanda hembygdsförening och Sensus 

OBS! Lämna in manus till julinumret senast 22 juni!  OBS! 


