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SOMMARDANS / BASAR 

Lördag 23 juli, kl. 20.00 
Sanda bygdegårdspark 

OKTAV spelar upp till dans kl. 20.30 

Bollkastning, chokladhjul, lotteri 
Servering av kaffe, korv och dryck. 

Inträde 

Vid regn i bygdegården  

Hela dagen även Sandavarpen utanför Gullinmuseet - se sid 3 

VÄLKOMNA! 
Sanda hembygdsförening 
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Motionslopp på vandringsleden 

Åsa S Andersson väckte tanken på en motionsaktivitet på vandrings-
leden mellan Sanda gamla tågstation och Tjuls tågstation under års-
mötet 2014! Tanken har gnagt i styrelsen och nu var det dags att ge-
nomföra det. Det blev ett mycket lyckat arrangemang i all sin enkel-
het och många nöjda löpare, cyklare och hastburna motionärer efter 
genomförda 5,4 km. 
Vi startade vid stationen i Sanda och vände vid bron över Idån. Fjor-
ton tappra motionärer ställde upp i det första men inte det sista  
SandaRuset! Tre cyklister, tre med hund, en på häst (Moa Farinder 
med hästen Blixtra), fem sprang och så två som bara hade trevligt  
(Gustav Liepa Åström och Simon Andersson med tiden 73:22 min)! 
Kan nämnas att Tony Lobb skyllde på hunden! 

Vi i Sanda IF vill tacka t.ex. Sanda IF:s parktjejer som fixade kiosken 
samt Stenhuse gård och Åströms däck för fina priser! 

Med vänlig hälsning Tomas Holmqvist 
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GAMLA 

KLINTEFILMER 

som inte visats på många år 

visas nu på Rondo 

Onsdagen 27/7 kl 18.00 

Biljettpris: 70 kr /inkl. kaffe och kaka) 

Arrangörer: 

Klinte Bygdegårdsförening och 

Klinte Hembygdsförening 

Kommande filmer på Rondo 

26/6 kl. 16.00 The Angry Birds Movie 

10/7 kl. 20.00 The Dressmaker 

17/7 kl. 16.00 Robinson Crusoe 

27/7 kl. 18.00 Gamla Klintefilmer som inte visats på många år 

31/7 kl. 20.00 Livet efter dej 

7/8 kl. 16.00 Ice Age 5 

    VÄLKOMNA!! 

http://www.klintewebben.se/index.php/component/banners/click/6
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Välkommen till 

VÄSTERGARNSMÄSTERSKAPET i GOLF 

för 8:e gången! 

Årets mästerskap är den 28 augusti, första start kl. 11.51 

Vi avslutar som vanligt med gemensam middag. 

Kostnad ca 160 kr 

(Begränsat antal platser)  

Anmälan till nina.ljung@live.se eller 072-7443378 

Glöm inte att ange golf-id och Hcp. 

VÄLKOMNA! 

önskar Västergarns hembygdsförening 
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                    ÖPPET HUS VID KOVIK  

                     Alla onsdagar i juli månad kl. 11-15 är 

                            muséet öppet för visning av bodar, båtar och redskap. 

                     Guidning inom området kan ev. ordnas  
                    Utställning av flaskskepp vissa dagar. 

               ALLA ÄR VÄLKOMNA 

Föreningen håller  
ÅRSMÖTE 

Söndagen den 17 juli 2016 kl. 14.00 

vid muséet 

 

På dagordningen bl.a. förslag till ändrade stadgar. 
Tag gärna med kaffekorg. 

VÄLKOMNA! 

TACK! 
Till alla som hjälpt till på olika sätt med bakning, 
kaffekokning, servering, mm. vid spelmansstäm-
man och midsommarfirandet.  

Vill du vara med och hjälpa till vid basaren med t.ex. kaffekokning, 
stå i puben, sitta i inträdet mm? Många i styrelsen är upptagna av 
jobb och annat den kvällen. Kontakta Mareta via mail: 
mareta_liepa@hotmail.com eller Gunnel Wallin, tel 070-2911383 

Har du glömt medlemsavgiften till Sanda hembygdsförening? Här får 
du i så fall en påminnelse, det blir aldrig för sent. Inte heller att bli ny 
medlem. Enskild 50 kr, familj 100 kr  Pg 28 65 38-4 
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SOCKENDAG i VÄSTERGARN 

Lördag 23 juli kl. 11-16 på festplatsen 

Många kul aktiviteter:  

Träibatens årliga segeltävling går av stapeln nere i hamnen. 

Gutniska lekar, ponnyridning, mini-zoo, lammvallning, 
konstlotteri och andra lotterier med fantastiska priser, musik. 

Foton, fiskdamm, kafé, korvgrillning 

PROVA PÅ:  
Gör en ”festpinne” -  Målarplank: Måla din hembygd 

FÖRSÄLJNING: 
Hembakat, honung, grönsaker, lammskinn, konst, smycken, slöjd, 

 tovat, hemvävda mattor. 

FÖRETAG i socknen visar upp sig, bl.a. Rauk maskin 

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 

Varmt välkomna till den alltid lika trevliga  
sockendagen! 

Västergarns hembygdsförening 

 
   

Sanda Västergarn Röda Kors deltar med ett lotteri. 
Läs mer på sidan 14 
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   Lars Gullin Musik 

 

 

 

Jan Allan, trumpet 

Georg Riedel, bas 

Daniel Svensson, gitarr 

Gunnel Mauritzson, sång 

Årets Gullinstipendiat: 
Jonas Kullhammar, saxofon 

 

Sanda kyrka - Söndag 10 juli 
17.00 och 20.00 

Biljetter: 200 kr + förköpsavg. 
Coop Öster, Visby 

Preem, Klintehamn tel 240526 

Förboka på hemsidan: www.gullinmuseet.se 

Kassan öppnar 1 timme innan varje konsert 
 

Konserten arrangeras av Sanda hembygdsförening med stöd av: 
Destination Gotland, Kultur och Fritidsförvaltningen, GotlandsMusiken,  

Lions Klintehamn, Studieförbundet Vuxenskolan, PA-kompaniet,  
Gotlands Media 

Nightshade 
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Gullinsommaren 2016 

Onsdag 13 juli kl. 19.00 

”Almost like being in love” 

Sommarkväll i jazzton med sångerskan och musikern  
Gertrud Jakobsson, Per Andersson, trumpet,  

Mikael Carlsson, piano och Patric Lytholm, bas.  
Musik från ”American songbook”, folkliga tongångar och egna kompo-

sitioner i en skön blandning 

 

Måndag 18 juli och lördag 30 juli kl. 19.00 

Jazzklassiker 

Andreas Petterson, gitarr, Jonas Granberg, saxofon, 
 Josef Karnebäck, bas och Jesper Kviberg på trummor framför kända 

och mindre spelade jazzlåtar på sitt eget vis. 
 

Onsdag 3 augusti kl. 19.00 

Jazz och poesi med Towan Obrador och Sunset Trio 

Musik och lyrik i en skön kombination med 

Tovan Obrador, Lars Hasselrot, trombon, Charlie Östborn, gitarr och 
Håkan Anderson, kontrabas. 

 

Fredag 12 augusti kl. 19.00 

Jazz möter folkmusik 

Josef Karnebäck och Erik Ronström 

Alla konserter äger rum i Gullinmuseet/stationshuset i Sanda  
Inträde och kaffeservering vid alla konserterna 
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Gullinsommaren 2016 

Nu har musiken i Gullinmuseet startat med Minor Swing Trio i fre-
dags.  På tisdag 5 juli spelar Sanda Jazz Station utanför museet kl. 
19.00 och på onsdag 6 juli läser Håkan Anderson en novell som han 
skrivit själv. Vill ni läsa mer om dessa två evenemang får ni leta upp 
Sandpapprets juninummer.  
 

Onsdag 13 juli - Jazzkonsert 

Sångerskan och musikern Gertrud Jakobsson, som numera är vinter-
boende i Örebro, samlar några musikervänner till en jazzkväll i 
”Gullinstationen”. Det är gotlandsmusikerna Mikael Carlsson, pianis-
ten som med flinka fingrar musicerar med härligt sväng och Patric Lyt-
holm, på kontrabas, som ger botten och nerv med sin sköna ton. Båda 
ses och hörs på scener runtom Gotland i olika konstellationer och sti-
lar. Från Närke kommer Pelle Andersson, som bl.a. är förste trumpe-
tare i det välmeriterade storbandet Whispering och bidrar med sin 
vackra ton och musikaliskt finurliga spelsätt. Gertrud har musicerat 
med dem alla tre i olika sammanhang och är nu glad över att sam-
manstråla med vännerna i Sanda och bjuda publiken på Jazzstandards 
och sina egna kompositioner. Det blir ”Almost like being in love”. 
 

Måndag 18 juli och lördag 30 juli - Jazzklassiker 

Förra årets Gullinpristagare Andreas Pettersson återkommer även i år 
med två konserter. Med sig har han Jonas Granberg, Josef Karnebäck 
och Jesper Kviberg. De har hittills inte haft några problem att fylla 
museet till sista plats, första konserten 2015 var så välbesökt att en 
del inte fick plats inomhus.  
 

Onsdag 3 augusti - Jazz och poesi med Tovan Obrador och Sunset 
Trio 

Sunset Trio, dvs Lars Hasselrot trombon, Charlie Östborn gitarr och 
Håkan Anderson bas återkommer tillsammans med Tovan Obrador till 
Sanda. Som vanligt ett program innehållande soft jazzmusik och poesi.  
Towan reciterar ett antal dikter av Håkan skrivna till välkända jazzklas-
siker. 
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Vad händer i Sanda och Västergarn och lite i Klintehamn 

 

Tis 5    19.00 Konsert med Sanda Jazz Station utanför stationshu- 

   set  Sid 8 

Ons 6   11-15 Öppet hus vid Kovik. Sid 6 

Ons 6   19.00 Håkan Anderson framför en novell i Gullinmuseet s8 

Tors 7  19.30 Västergarns kyrka: Musik i sommarkväll. ”En doft av 
   Irland. Traditionell sång och musik från Irland. Chri- 
   sty O`Leary, sång, uillean pipes och flöjter, Jan Eke- 

   dahl, gitarrer 

Lör 9  19.30 Helgmålsbön med musik, Mästerby änge. Hillevi  
   Knutas, dragspel. 
Sön 10  13.00 Högmässa i Västergarns kyrka. 
Sön 10 17.00 o 20.00 Lars Gullinkonserter i Sanda kyrka. Sid 9 

Sön 10  20.00 Film ”The Dressmaker” på Rondo. Sid 4 

Ons 13  11-15  Öppet hus vid Kovik. Sid 6 

Ons 13  19.00 Konsert ”Almost like being in love” i Gullinmuseet.  
   Sid 10 

Lör 16  10-16 Gårdsloppis vid Stenhuse. Sid 23 

Lör 16  13-16 Vernissage konstutställning i Västergarns hembygds-

   gård. Sedan öppet varje dag t.o.m. 23 juli. Sid 5 

Sön 17   14.00 Gotlands Fiskerimuseum Koviks årsmöte. Sid 6 

Sön 17  16.00 Film ”Robinson Crusoe” på Rondo. Sid 4 

Sön 17  20.00 Gudstjänst i Sanda kyrka. 
Mån 18  19.00 Jazzklassiker i Gullinmuseet. Sid 10-11 

Ons 20 11-15 Öppet hus vid Kovik. Sid 6 

Ons 20 13.30  Sanda EFS sommarsamling hos A-C Wallin, Lugnet 

JULI   2016 

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  
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Tors 21 19.30 Mästerby kyrka:  ”Folkmusik i sommarkväll. Maria  
   Wernberg, riksspelman och Hanna Bylund, spelman  
   och dansare. 
Lör 23   Sandavarpen utanför stationshuset i Sanda. Sid 3 

Lör 23  11-16 Sockendag på Västergarns festplats Sid 7 

Lör 23 19.30 Helgmålsbön med musik vid Valbyte. Anki Holst,  
   flöjt och Carina Nyström Ahlin, euphonium 

Lör 23  20.00 Basar i Sanda bygdegårdspark. Sid 1 

Sön 24 14.00 Friluftsgudstjänst i Mästerby änge. Ta gärna med  
   kaffekorg 

Ons 27  11-15 Öppet hus vid Kovik. Sid 6 

Ons 27 18.00 Gamla Klintefilmer visas på Rondo. Sid 4 

Tors 28 19.30 Västergarns kyrka: Musik i sommarkväll. ”Klassisk  
   sång från fyra sekel”. Sophie Malmros & Margareta  
   Belin, sång och Niclas Gustafsson, piano. 
Lör 30 19.00  Jazzklassiker i Gullinmuseet. Sid 10-11 

Sön 31 20.00 Gudstjänst i Västergarns kyrka.  
Sön 31 20.00 Film ”Livet efter dej” på Rondo. Sid 4 

 

 

Mån 1  19.00 Styrelsemöte Sanda Hbf i bygdegården. 
Ons 3   19.00 Jazz och poesi med Towan Obrador och Sunset Trio. 
   Gullinmuseet sid. 10-11 

Lör 6 19.30  Helgmålsbön med musik vid vattensågen i Sanda.  
   Karin Nilsson, sång & Robert Nyström, dragspel. 
Sön 7 16.00 Film ”Ice Age 5” på Rondo Sid 4 

Fre 12  19.00 Jazz möter folkmusik i Sanda stationshus  
 

AUGUSTI   2016 
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Sanda Västergarn Röda Kors 

Snart Västergarnsdagen 

Som vanligt kommer Sanda Väs-
tergarn Röda Kors att delta i Väs-
tergarnsdagen. Den 23 juli är vi på 
plats på gamla festplatsen med 
ett lotteri med fina vinster. Vill du 
skänka någon vinst - hemgjord 
eller köpt, är du välkommen att 
lämna den hos Anders, tel 242018 
eller Eivor, tel 242078. Välkom-
men sen att köpa lotter och lita på 
turen. 
 

Några fler datum som är ut-
satta för Röda Korsets årliga verk-
samhet följer här. Dock kommer 
de att utförligare att berättas om i 
Sandpappret senare. 
Den 28 augusti - sedvanlig buss-
utflykt 

Den 8 oktober - auktion och 
kaffekalas 

 

Syföreningens sommar-
utflykt  
Röda Korsets syförening har haft 
sin årliga sommarutflykt. I två bi-
lar samlades tolv glada kvinnor 
för resa norröver. Första anhalten 
var Lampfabriken i Väskinde. Där 
tillverkas lampskärmar i polymer-
material med papp på båda si-
dorna av Jonas Kling. Skärmarna  

 

 

sätts sedan på en enkel lampfot 
av bl.a. gotländsk kalksten. Han 
gör också läderarbeten - livrem-
mar, väskor, plånböcker m.m. 
Makan Jane Odell arbetar med 
tyg och hon både trycker och syr 
upp.  
Efter det åkte vi till Krusmyntagår-
den där vi strosade runt bland alla 
växter och blommor innan vi fick 
lunch. Mätta och belåtna åkte vi 
vidare till Stenkyrka till Åsa Thun-
holm som designar kläder i ull, i 
sin lilla affär säljer hon också gar-
ner. Vi hann också med en liten 
tur ner till Lickershamn och Jung-
frun. 
Sen till Sorby bigård där vi fick en 
målande beskrivning om biet och 
honungstillkomst och sedan drack 
vi kaffe i gröngräset. På hemvä-
gen besökte vi Själsö bageri och 
njöt av utsikten. Gunvor hade pla-
nerat hela resan och som vanligt 
blev det bra, då hon gör något. 
Tack Gunvor och alla för skratt 
och prat.  

Nya medlemmar 

Vi har fått 5 nya medlemmar - väl-
kommen du som ännu inte är 
medlem. Enkelt att ringa Anders, 
242018 om medlemskap. 
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Asylboendet på Björkhaga 

Våra vänner på asylboendet på 
Björkhaga har flyttat. Hastigt be-
slöt Migrationsverket att stänga 
och många fick lämna Gotland. 
Några familjer blev kvar i olika 
boenden på Gotland. Under mer 
än ett halvår mötte vi dem ofta 
och de fanns med i bygdens ge-
menskap och vi saknar dem. Idag 
läste jag i tidningen att ytterligare 
ett boende skall stängas och dit 
flyttade en av ”våra” familjer, så 
de måste återigen bereda sig på 
ett nytt uppbrott. Så sorgligt! 
/Inger/ 

 

Svenska kyrkan 

Kristi Himmelsfärdsdag sjöng 
Sanda-Klinte kyrkokör i strålande 
solsken från kyrktrappan alla de 
vanliga (och några till) vårsånger-
na under Erik Tibells ledning. Så 
gick vi tillsammans in i kyrkan och 
Kent höll en kort andakt och vi 
fick lyssna till mer skönsång av 
kören. En fin tradition, som bara 
flyttat ner från tornet till trappan, 
men som består. 
Söndagen den 22 maj hade Kyrkis 
och Klubben och barnkören av-
slutning på sin verksamhet i pas 

 

 

toratet inför sommaren. Vi samla-
des i Klinte kyrka och under led-
ning av Carina, Edit och Erik spela- 

des sketcher och sjöngs det. 
Efteråt fikade vi med korv och 
saft/kaffe i prästgårdsparken.  
Skolavslutningen i Sanda var som 
vanligt i en överfylld kyrka. Björ-
kar var uppsatta och prästen var 
på plats då alla barnen i som-
marstassen kom in i kyrkan. Alla 
klasser sjöng och några gjorde 
solouppträdanden. Så stämnings-
fullt och vilken framtid vi har i 
våra barn och barnbarn. Jag fick 
dock gå ut ur kyrkan, då Lisa 
sjungit färdigt - en liten treåring 
hade för mycket spring i benen. 
Tack alla BARN, lärare, skolans 
övriga personal, kantor, klockare 
och präst, för en fin skolavslut-
ning. 
De större barnen från Sanda hade 
sin skolavslutning i Klinteskolan 
på måndagskvällen den 13:e juni. 
En fin kväll med mycket sång och 
glädje och ett lååångt sommarlov 
som väntade. 
/Inger/ 
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 Västergarns hembygdsgård, Gamla skolan 

Nu är den klar! Nyrenoverad och fin för uthyrning, hembygdsgårdens 
lägenhet med tre vackra rum i fil, sex bäddar, varav en bäddsoffa för 
två. Dusch. 
Köket är fullt utrustat med porslin för upp till sextio personer om 
man skulle vilja hyra salen under lågsäsong för fester eller andra eve-
nemang. Kyl, frys och micro. 
Fiber och TV. Stor vacker trädgård intill en påbörjad naturstig, ute-
gym och lek. Fem minuters promenad till hamnen och havet. Nära till 
vackra naturreservatet Paviken. Bra bussförbindelser till Visby och 
Klintehamn.  
Vi vill också här passa på att sända ett stort och varmt tack till Bengt-

Arnes El, Colorama i Klinte, Västergarns bygg, Kjell som byggt fina 
hyllor och mycket mer, Leif och Göran som snickrat, Håkan Norden-
berger för idogt måleri och alla ideella krafter som hjälpt till att få 
lägenheten så fin. 
Vill du hyra, så kontakta Maj Nilsson för vidare info. 
Tel 0498-245101, mail. majgoran@telia.com 

Vill du visa ditt företag, verksamhet eller tjänst på Västergarns hem-
sida, www.vastergarn.info så hör av dig till  
caroline.granefjord@gmail.com 

Välkomna önskar Västergarns hembygdsförening 

www.sanda-gotland.net 

Från redaktören 

Det här blev årets hittills största Sandpapper, 24 sidor. Det innebär 
att jag har mottagit massor av mail under tiden som jag varit bort-
rest. Jag hoppas verkligen att jag inte missat något viktigt.  
Gunvor 

Sanda EFS 

Sommarsamling hos A-C Wallin, Lugnet 

Onsdag 20 juli kl. 13.30 

Välkomna! 
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Välkommen till 

Golfkrogen på Visby Golfklubb, 
Kronholmen! 

Alla är välkomna! 
Även om ni inte spelar golf! 

LUNCH 

MIDDAG 

Grillkvällar varje torsdag, 18.00-21.00 

Startar den 14 juli! 

Varmt välkomna till 

Golfkrogen på Visby Golfklubb! 

www.sanda-gotland.net 
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Qi gong på festplatsen      måndagar 09.00 

Strandstädning       tisdagar     18.00 
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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 

 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 

 

 Tröst i bedrövelsen 

 Har du lika starkt släktskap med pappa och mamma 

 så torde du vara en tjej 
 för blodsband för killar är inte det samma 

 det gäller för rik och plebej 
 Det hänger på y-kromosomen den lilla 

 som varje son får av sin far 

 Han har inget val han får läget gilla 

 Den gör bara att han blir karl 
 Men släktskapet mellan hans mor och hans syster 

 bör göra att grabben blir mindre dyster 

 ty den x-kromosom som de får från sin mor 

 är för alla syskon precis lika stor 

 Inge Glad 
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 31 

MANUS IN SENAST 29/7 

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros 

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

 

MEDLEMSAVGIFTER 2016 

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 

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 

Om dans och regn... 
Jag har dansat till ”Pärleporten”!!! Jag är uppfödd med ”Pärleporten”  
och ”Ovan där” eftersom jag är uppvuxen i en frikyrklig familj men att 
dansa till dem var otänkbart på den tiden. Men nu har det hänt. I vår 
vackra bygdegårdspark en försommarkväll i juni då Svenska kyrkan 
anordnade en dansbandskväll med Sven-Bernhardz. Vädret var fan-
tastiskt, musikerna var humoristiska och spelade riktigt bra dansmu-
sik, inte bara psalmer, Jael höll en kort andakt om att det är viktigt att 
dansa, kort sagt, en riktigt trevlig kväll.  
Vilken fin park vi har! En av besökarna sa: ”Jag trodde inte det fanns 
sådana dansbanor kvar.” Det är kanske så att vi är ganska ensamma 
om att ha en fin park med dansbana och nybyggd scen i socknen.  
Arrangörerna av nästa dans, invigningen av den nya scenen, hade inte 
lika bra hand med vädergudarna som kyrkans folk hade, eller också 
var det det de hade. Då kom nämligen det efterlängtade regnet, vilket 
gjorde att invigningen fick hållas inomhus i bygdegården. Vilken tur 
att vi inte kan bestämma över vädret, då skulle det aldrig regna, 
eftersom det alltid är någon som inte vill ha oväder och regn just då… 
Härligt med gröna gräsmattor ett tag igen!!! 
Gunvor 


