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Sanda IF 

Halvtid år 2015! 
Nu är vi mitt i halvtids”vilan” kan man säga om man vill vara rolig. Sä-
songen har börjat bra med en fin andra plats i seriekastningen i varpa 
tillsammans med Banda, mycket bra gjort! Pärktjejerna har gjort det 
igen? Vunnit en turnering alltså! I Junipärken blev Sanda 3 alldeles för 
svåra för motståndarna och vann sin grupp. Nu siktar vi på Stångaspe-
len och varpa-SM i Eksta. 

Med vänlig hälsning! 
Sanda IF gm Tomas Holmqvist 

MUSIK i STATIONSHUSET/GULLINMUSEET 

JAZZKLASSIKER - i nytt ljus 

Måndag 20 juli kl. 19.00 

Årets Gullinstipendiat Andreas Pettersson gitarr, Jonas Granberg sax-
ofon, Josef Karnebäck bas och Jesper Kviberg på trummor framför 

kända och mindre spelade jazzlåtar på sitt eget vis. 

ANDREAS PETTERSSON QUARTET, Daniel Tilling m.fl. 
Onsdag 5 augusti kl. 19.00 

Musik av Gershwin, Lars Gullin och 
Henry Mancini. 

Inträde och kaffeservering  
båda dagarna. 

VÄLKOMNA till Stationshuset i Sanda! 

Sanda hembygdsförening 
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Landa 
 

Lammskinn, möbler, porslin och 
mycket mer i en skön mix av gammalt 

och nytt 
 

öPPET 
onsdag-fredag 11-18 
lördag-söndag 11-15 

 

Välkomna 
Anna och Karolina 

 

Du hittar oss i Klintehamn, samma hus 
som biblioteket 

 

 Facebook (Butik Landa Klintehamn)
Instagram (LANDA_KLINTEHAMN) 

Kyrkorapport 

Söndagen den 7 juni var det spelmansstämma i Sanda kyrka. Folk- 

danslag  som dansade uppför och nerför kyrkgången och taktfasta 
spelmän som fyllde koret. Så vackert och så annorlunda, som vi gärna 
ser mer av i kyrkan. Efteråt var det förtäring i prästgårdsparken och 
mer spelmansmusik. 
Skolavslutningen den 11 juni i Sanda kyrka var fantastisk. Tack alla 
sång- och spelglada barn, alla duktiga lärare som drillat barnen och 
kyrkans folk för en fin stund. 
Söndagen den 21 juni välkomnades pastorsadjunkt Jael Ahlin vid guds-
tjänsten. En vacker högtid där också vår fina kör deltog. De sjöng fan-
tastiskt i vackra, glada och ljusa sånger och psalmer som fyllde hela 
kyrkan. Samkväm i bygdegården efteråt. 
Många rosor till alla klockare i vårt pastorat som ser till att våra kyrko-
gårdar är så välskötta. 
/Inger/ 

http://www.svenskakyrkan.se/klinte
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Vandring på Västergarns kyrkogård 

Välkomna på en spännande kyrkogårdsvandring 

Onsdag den 22 juli kl. 16.00. 

Vår guide Henna Carlsson ”Mr Västergarn” 
fortsätter att berätta om de sockenbor som 

ligger begravda där. 

Efteråt går vi till hembygdsgården för en kopp 
kaffe och fortsatt umgänge.  

Västergarns hembygdsförening 

 hälsar er välkomna! 

Före 

Information från Sanda hembygdsförening. 

Dansbanan i parken  
Vi behöver hjälp med att lägga ut dansbanan i parken  

Torsdagen den 16 juli kl. 18.00. 
Ta gärna med skruvdragare. 

Som tack för hjälpen bjuder vi på kaffe och korv. 

Påminnelse om glömda medlemsavgifter 

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

Swish nr 123 671 35 72 

Bli fönsterfadder 

Vill du måla ett fönster i bygdegården eller  
ha ansvar för att det blir gjort? 

 Vi har penslar och färg. 
Ring Ove Norragård för mer information, 070 2516784 

Efter 
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SANDA-VARPEN 

Dags igen för SM alias Sanda-varpen! 

Laddade för stainvarpe? 

Sanda-mästerskapen i stenvarpe kastar vi på stationshusets mark i 
Sanda bredvid gamla affären. 

Lördagen den 25/7. Samling kl. 08.30, start kl. 09.00. 

Sista anmälningsdag är onsdagen 22/7. 

Samma regler: 
3-mannalag. Kvinnor kastar på 15 m. Ungdom kastar på 12 eller 15 m 
beroende på ålder. (Oldboys 60+ får bara en kasta på 15 m i varje lag.) 
Mixade lag har ordinarie kastlängd. Max en utsocknes per lag.  
20 kr per deltagare. 
 

Kiosk med korv och dryck m.m. 
 

Anmälningarna kan ske till: Roger J, 24 20 45 - Kalle A, 24 21 03 -  
Tony L, 24 20 41 - Mauritz W, 24 20 96. 
Om det skulle vara så att någon är sugen på att kasta men inte har 
något lag, hör av er i 
tid, så kan vi försöka 
hjälpa till att pussla 
ihop något. 
 

Mycket välkomna 
ska ni vara, tävlande 
som publik! 
 

Botvidegänget 
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SOCKENDAG i VÄSTERGARN 

Söndag 26 juli kl. 11-16 på festplatsen 

Många kul aktiviteter: 

Gutniska lekar, Treibaten ordnar liten seglarskola, ev. tävling (om 
vädret tillåter), åka häst och vagn, ponnyridning, mini Zoo,  

lammvallning, konstlotteri och andra lotterier  
med fantastiska priser, musik. 

PROVA PÅ: tova en bild, gör en ”festpinne”. 
Målarplank: måla din hembygd. 

Foton, fiskdamm, kafé, korvgrillning. 
Försäljning av hembakat, honung, grönsaker, lammskinn, lammkött, 

konst, smycken, slöjd, tovat, bokbord…  
...och vackert väder! 

Arkeolog berättar och visar fynd från de fortsatta  
utgrävningarna vid Paviken. 

Vill du delta med en aktivitet eller försäljning (inte loppis) så kan du 
kontakta och boka bord genom 

Majgun Bäckman, tel. 0498-245117, 073-1400013. 

VÄLKOMNA! 
Västergarns hembygdsförening 

Röda Korset i Sanda - Västergarn 

deltar med ett lotteri på sockendagen. Som vanligt är alla fina vins-
ter skänkta. Är det så att du vill lämna någon vinst så är det mycket 
välkommet. Ring då Anders 242018 eller Eivor 242078, så hämtar de 
eller ni lämnar hos dem.  
Varmt välkomna att köpa lotter av oss på den alltid lika trevliga 
sockendagen! 
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Välkommen till  
VÄSTERGARNSMÄSTERSKAPET i GOLF! 

Årets mästerskap är den 28 augusti, första start kl. 11.42. 
Vi avslutar som vanligt med gemensam middag. Kostnad 150 kr. 

(Begränsat antal platser.) 
Anmälan till nina.ljung@live.se eller 072-7443378. 

Välkommen önskar Västergarns hembygdsförening! 

 

Gotlands Fiskerimuseum Kovik 

Årsmöte 

Söndag 26 juli  kl. 14.00 

50-årsfirande av kapellet 
Medtag kaffekorg 

Välkomna! 
Styrelsen 



 8 Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  

Vad händer i Sanda och Västergarn?  (+ Eskelhem) 

 

Tors 9  19.30 ”Gubben  u källingi” - sånger från barock till nutid med  
   duo Anna, & Olof Ander i Västergarns kyrka. 

Sön 12 20.00 Mässa i Sanda kyrka 

Tors 16 18.00 Dansbanan i parken läggs ut. S 4 

Tors 16 19.30  ”Gryning till Sommarnatt”. Annika & Stefan Yttergren,  
   sång, blockflöjt, gitarr i Mästerby kyrka.  

Lör 18 13.00  Musikfestival på Eskelhems basarplats.  S 11 

Lör 18  19.30 Helgmålsbön ”Ekot svarar”  i Koviks kapell.  Kaffekorg. 

Lör 18  21.00 Tomas Andersson Wij och Bo Sundström på Stelor. 

Mån 20 19.00 Jazzklassiker i nytt ljus i Sanda stationshus. S 2 

Ons 22 16.00 Kyrkogårdsvandring på Västergarns kyrkogård.   S 4 

Tors 23 19.30  ”Toner ur trä” Kristine West, blockflöjter. Västergarns  
   kyrka 

Lör 25 08.30  Sanda-varpen utanför stationshuset. S 5 

Lör 25 13.00  Haimkumstdag i Sanda bygdegård.  S 9 

Lör 25  20.00 Basar i Sanda bygdegårdspark. S 9 

Lör 25  21.00 EP´s Trailer Park på Stelor. 

Sön 26 11-16 Sockendag på Västergarns festplats.  S 6 

Sön 26 14.00 Friluftsgudstjänst i Mästerby änge. 

Sön 26 14.00 Årsmöte Gotlands Fiskerimuseum Kovik.  S 7 

Tis 28  19.00  Styrelsemöte Sanda Hbf i Sanda bygdegård 

Ons 29  21.00 Carl-Einar Häckner på Stelor. 

Juli   2015 
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Tors 30 19.30 ”Sommartoner”.  Maria Wernberg, violin  & Henning  
   Fredriksson, cello. Sanda kyrka. 

 

Lör 1 19.30  Helgmålsbön vid Valbyte. Hillevi Knutas, dragspel. 

Ons 5  19.00  Andreas Pettersson Quartet m.fl. spelar jazz i   

   stationshuset/Gullinmuseet Sanda.  S 2 

Augusti  2015 

HAIMKUMSTDAG 

Lördag 25 juli från kl. 13.00 i Sanda bygdegård och basarplats 

Ett tillfälle för alla som har eller har haft anknytning till Sanda att 
träffas och umgås ett par timmar. 

Utställning av foton och hembygdsforskning 

Vi hjälper till att svara på frågor om att hitta släkt och var de bott. 
Tipspromenad om Sanda med Sandavinster 

Kaffeservering, tombola, musikunderhållning i parken  
under eftermiddagen 

SOMMARDANS/BASAR 

Lördag 25 juli i Sanda bygdegårdspark kl. 20.00 

Stefan Larsson band spelar upp till dans 20.30. 
Tombola och chokladhjul. 

Servering av kaffe, korv och dryck 

Inträde 

Vid regn i bygdegården. 

Hela dagen även Sandavarpan på idrottsplatsen 

VÄLKOMNA  
Sanda hembygdsförening 
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 Kulturhelg i Klinte 17-19 juli 
Fredag 17 juli kl. 20 i Hamnkyrkan Norra Kustvägen 

Musik & Lyrik & Allsång 

Lördag 18 juli kl. 14, Klinte bibliotek 

Otendag i Ord & Toner  
Avgift 50 kr, inkl. fika i pausen. 

Lördag 18 juli kl. 19.30, Koviks kapell 
Helgmålsbön med Musik & Lyrik 

Ta med kaffekorg. 
Söndag 19 juli kl. 9 på Klinteberget 

Friluftsgudstjänst, ta med kaffekorg 

Kl. 10.30 visning av Klinte kyrka 

Söndag 19 juli kl. 14, Värsändegården 

Otendag i Ord & Toner 

Ta med kaffekorg 

Maj - Juli 2005 i Sanda 

Elin Eliasson avled 3 maj. 
Förskolan Sandlådan fick miljö-
utmärkelsen Grön flagg. 
Sanda IP invigdes 28 maj. 
Vattensågen fick nytt spåntak 
11 juni. 
Sexshop öppnades vid Kovik. 
Hejde skola las ner och barnen 
flyttas till Sanda. 
Georg Riedel fick Gullinstipen-
diet. 
Sanda skola målades om. 
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Rondo Bio Klintehamn - Sommarfilmer 

Biljettpris 80:- 

Söndag 12/7  kl. 16.00 Miniorerna 

Måndag 13/7 kl. 18.00 En ny omgång av Gamla Klintefilmer 

   Biljettpris 70:- inkl. kaffe och kaka 

Söndag 19/7 kl. 20.00 Prästen i Paradiset 

Söndag 9/8  kl. 20.00 En andra chans 

MUSIKFESTIVAL - NYGAMMALT 

Eskelhems basarplats 

Lördagen den 18 juli kl. 13.00 

Medverkande musiker: 

Sudrets spelmanslag, Melinska kapellet, Kjell Cederborg,  
Linus Ahlström, Erik och Owe Ronström, Annika & Roy,  

Sanda Jazz Station med Sophie Malmros. 

Försäljning av kaffe med dopp, varm korv mm. 

Inträde: 100 kr, barn under 12 år gratis. 

Inställt vid regn. 
Välkomna! 

      Eskelhems bygdegårdsförening      

TACK!!!! 
Till alla som bakat, skänkt, musicerat, serverat, kört 
Sanda Express och hjälpt till med midsommarfiran-
det i bygdegården.   Sanda hembygdsförening 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.lchf.se%2FBloggar%2FBlogg%2Ftabid%2F83%2FEntryId%2F10384%2FLivsmedelsverket-och-skandalen-om-frysta-jordgubbar-med-hepatit-A.aspx&ei=XTqWVeaU
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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 

Vem byggde bron över ån vid Petarve?  
I förra numret skrev jag att några duktiga män byggt en bro över ån. 
Det var Gunnar Melin, Arne Hellgren och Nefton Gahnström.  
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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 

Boktips: 
Ingen lägger GOTLANDSBULLEN som jag. 

En trevlig och lättläst bok skriven av Helena Rydén som lärde sig göra 
”läggde bullar” av sin farmor i Rone. Här får man praktisk kunskap 
om bullbakning men också bullkultur, bullhistorik och bullglosor. In-
tressanta är också alla de intervjuer med åtta bullbakare i olika åldrar 
som Helena har gjort. Bland dem hittar vi vår egen sockenbagare, Pia 
Westergren, som delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. 
Inger Olofsson i Väte finns också med 
bland de åtta intervjuade kvinnorna. 

Sist kan man få läsa en berättelse på 
gutamål av Anna Kajsa Hallgard, 
”Saffransbake”. 

/Gunvor/ 
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 31 

MANUS IN SENAST 24/7 

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros 

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

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 

MEDLEMSAVGIFTER 2015 

Sanda hembygdsförening - 
Familj: 100 kr - Enskild: 50 kr 

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

 

Sanda IF - 100 kr 

Bankgiro 5331-0819 

 

Hälsningar från tryckeriet! 

Vår kopiator har blivit lite krasslig. Den är 10 år och har tryckt 600 000 
kopior. Det lönar sig nog inte att kosta på den något mera. Om ni kan 
läsa det här Sandpappret, beror det på att den har fått en efterträ-
dare. Den är lite bättre och trycker med färg, den viker och häftar vil-
ket spar tid för oss som trycker. Den kostar naturligtvis en hel del, 
närmare bestämt ca 45 000 kr.  

Vi tror inte att det går att sluta skriva och dela ut Sandpappret så 
hembygdsföreningen skulle bli tacksam om Ni vill skicka ett bidrag, 
smått som stort till: 

Postgiro 28 65 38-4 eller swish till nr 123 671 35 72. 

Hälsningar 

Arne och Maggie och hembygdsföreningens styrelse 


