NR 7 JULI 2018
En läitn sårk….

Årg. 23
Uppe pa kamman…. Farfars pärontrei….

MUSIKKVÄLL i parken
med DAN & KJELL
Sanda bygdegårdspark
Torsdag 5 juli kl. 19.00
Kaffe, korv, lotteri m.m.
Mjölkrap….

Håie puttar….

Vardagar u fest…..

Alla hjärtligt välkomna!
Sanda dansförening i samarbete med Sanda hembygdsförening
www.sanda-gotland.net
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Radio Gotland på besök i Sanda.
Radio Gotland sände sitt förmiddagsprogram från Sanda onsdagen
den 20 juni. Bl.a. besökte de Stenhuse, där Tomas fick berätta hur det
går med jordgubbar till midsommar, Mareta Liepa Olsson berättade
om midsommarfirandet i Sanda och i Lettland och jag fick äran att
berätta om mina år med Sandpappret.
I bygdegården fanns Stina Nordberg, skådespelare och låtskrivare
från Visby. Hennes uppgift var att skapa en ny snapsvisa som sändes
liva i slutet av programmet. Vi har fått texten till Sandpappret:
Jordgubbar dom sinar
och grundvattnet är väck
Inte ens i trosan
finns det en våt fläck
Men midsommar är här
Plock blomma och bli kär
Gotland är vackart, årets längsta natt
Regnet faller ner, och vi, vi dricker meeeeer
Melodin kan man höra om man går in på P4 Gotland på Instagram.

Gullinsommaren inleds
29 juni kl. 19.00 i
Gullinmuseet med

MINOR SWING TRIO
Oskar Andersson fiol,
Charlie Östborn gitarr och
Håkan Anderson kontrabas.
Kaffeservering. Inträde.
VÄLKOMNA!
www.sanda-gotland.net
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Välkommen till

Västergarnsmästerskapet i golf
10-års jubileum
För att fira 10 år har vi bokat spel från kl. 11:25.

Lördagen den 25 augusti
I år har vi en lite festligare middag på golfklubben.
Kostnad ca 280 kr.
Anmälan senast 1/8 till nina.ljung@live.se
Glöm inte att ange golf-id och Hcp.

Välkommen önskar
Västergarns hembygdsförening

www.sanda-gotland.net
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SOCKENDAG
på festplatsen i Västergarn
Lördag 21 juli kl. 11.00-16.00
Många och roliga aktiviteter, som Träibatens årliga segeltävling som
går av stapeln nere i hamnen.
Gutniska lekar, konstlotteri och andra lotterier med fantastiska priser.
Musik, fiskdamm, kafé, korvgrillning, gamla bilder från socknen.
Målarplank, ansiktsmålning, ponnyridning, minizoo.
FÖRSÄLJNING: Hembakat, honung, grönsaker, plantor, konst, slöjd,
tovat, hemvävda mattor, lammskinn m.m.
FÖRETAG i socknen visar upp sig, bl.a. Rauk maskin.
Vill du delta med en aktivitet eller försäljning, så kan du kontakta och
boka bord genom Ingela Penje tel. 0709-527072.
VARMT VÄLKOMNA
till den alltid lika trevliga sockendagen i Västergarn!
Västergarns hembygdsförening

www.sanda-gotland.net
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SANDAVARPEN
gör ett försök igen.
Sanda-mästerskapen i stenvarpe kastar vi på stationshusets mark i
Sanda, bredvid gamla affären.

Lördagen den 21/7.
Samling kl. 08.30, start kl. 09.00
Sista anmälningsdag är onsdagen den 18/7.
Regler efter vårt tycke: ( Kan ändras beroende på Botvidegängets
dagsform.)
3-mannalag
Kvinnor kastar på 15 m, män kastar på 18 m.
Ungdom kastar på 12 eller 15 m. beroende på ålder.
Oldboys +60, där får bara en kasta på 15 m i varje lag.
Mixade lag har ordinarie kastlängd.
Max en utsocknes /lag.
20 kr per deltagare.
Anmälan kan ske muntligt eller via sms.
Vid sms, skriv vem som ingår i laget.
Roger 0737-416008
Mauritz 0738-242096
Kalle 0704-918988
Tony 0708-753004
Janne 0768-495030
Kiosk med korv och dryck mm.
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
www.sanda-gotland.net
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SANDA JAZZ STATION

JAZZKLASSIKER

6 juli kl. 19.00
Fritt inträde

16 juli + 6 augusti, kl. 19.00
Inträde

MAINLAND JAZZ
COLLECTIVE

VISFABRIKEN

26 juli kl. 19.00
Inträde

En resa med Cornelis
31 juli kl. 19.00
Inträde

GULLINMUSEET/STATIONSHUSET SANDA
INSTÄLLT * INSTÄLLT * INSTÄLLT

Vi måste tyvärr meddela att på grund av bristande intresse ställer vi
in den planerade utställningen
I förfäders spår
VEST-bygdens LRF

UPPHITTAT!
12 maj hittades en guldring
i Sanda bygdegård.
Den återfås mot beskrivning.
Kontakta Anki Wallin
tfn 0498-242017

Grillkväll
vid Sanda prästgård
onsdag 11/7 kl. 17.30– ca 20.30
Underhållning och allsång.
Kom hela familjen.
Allt är till självkostnadspris.
Anmäl senast 5/7 till
Malin Martis, tfn 072-577 96 70
Alla välkomna!

www.sanda-gotland.net

6

Filmer på Rondo
1/7 kl. 20.00

Utøya 22 juli

8/7 kl. 16.00

LasseMajas Detektivbyrå - Det första mysteriet

15/7 kl. 20.00

Kärlek över haven

22/7 kl. 20.00

Mamma Mia! Here we go again.

29/7 kl. 16.00

Biet Maya - På nya honungsäventyr

5/8 kl. 20.00

Mission: Impossible Fallout
VÄLKOMNA!

www.klintebf.se

Rondo Klinte Bygdegårdsförening

www.sanda-gotland.net
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Röda Korset
Allmogebåtens dag
Den 6 juni på Svenska flaggans dag var det allmogebåtens dag vid
Kovik. En tävling då allmogebåtar och många besökare invaderade
Kovik. I strålande sol och ljumma vindar sålde Sanda Västergarns röda
Kors kaffe till besökarna. Kaffe och kakpåse med bulle och två småkakor eller kaffe/te med en färsk fralla gick åt som smör i solskenet och
gav kretsen 8 300 kr till behövande ute i världen. Roligt hade vi och vi
gör gärna om det nästa år!
Syföreningens utflykt
Syföreningen som arbetar flitigt för Röda Korset hade sin årliga utflykt
den 5 juni. Resan gick med två ”bussbilar”, rattade av Vera och Agneta, till östra Gotland. Första anhalten var hos Åsa Ardin Kedja som
visade sitt Minnenas museum på släktgården Österby i Garda. Där
drack vi också vårt förmiddagskaffe som Eivor och Gertrud tagit med
sig till oss andra. Tack!
Vidare till Källingknuten i Garda, där många hantverkare säljer sina
alster - skinn, sydda klänningar, betongprydnader, trähantverk, stickat och virkat m.m.
Så begav vi oss till När och Fransan för lunch. Nästa besök blev på
chokladfabriken i När där vi förutom att handla hem choklad passade
på att smaka på en chokladbit till vårt eftermiddagskaffe.
Sista anhalten blev Jonas växthus i När, där det är svårt att låta bli att
handla, när man ser all färgprakt. Därför var våra bilar fyllda med
blommor när vi begav oss hemåt efter en fin dag.
Lotteri på sockendagen i Västergarn 21 juli
Den 21 juli medverkar Sanda Västergarn Röda Kors på sockendagen i
Västergarn. Som vanligt har vi ett lotteri med många fina vinster.
Vill du skänka något, hör då av dig till Eivor, 242078 eller Anders,
242018 - de hämtar eller du lämnar hos dem. Varmt välkomna sen att
köpa lotter.
Bussutflykt 19 augusti
Den 19 augusti på söndagen samlas vi vid Sanda kyrka för gemensam
utfärd med buss i Röda Korsets regi. Den här gången rullar bussen
mot Fårö. Vi samlas kl. 9.00 och beräknas åter vid 17-tiden. Guide har
Agneta ordnat och lunch får vi någonstans på Fårö för ca 120 kr.
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Eftermiddagskaffe tar styrelsen med sig och bjuder på. Busskostnad
beror på hur många vi blir, men ca 150 kr/pers. tror vi.
Anmäl dig till Eivor, 242078 eller Anders, 242018 senast den 14 augusti. Behöver du skjuts till kyrkan, meddela det då samtidigt. Varmt
välkomna!

Svenska kyrkan
Barn– och ungdomsverksamhetens avslutning
Den 31 maj hade barn– och ungdomsverksamheten i pastoratet avslutning i Klinte kyrka i samband med Messy church. 85 barn och
vuxna började i kyrkan och barnen framförde inövade sånger under
Carinas, Emmas, Eriks och Malins ledning. Under tiden grillade Kajo
och Hasse hamburgare, som hade en strykande åtgång. Liten tipspromenad och kaffe/saft och kakor avslutade kvällen.
Konfirmation
2 juni konfirmerades 15 ungdomar i Sanda kyrka, som var mer än
fullsatt. Kent, Carina och Erik höll i gudstjänsten och redovisningen
handlade om pärlorna i Martin Lönnebos frälsarkrans. Musikverkstan
medverkade med sång och spel. En mycket vacker högtid som gav
framför allt de nykonfirmerade ett minne för livet.
Sanda kyrkokör 100 år
Den 9 juni firade Sanda kyrkokör 100 år. Tillsammans med Klintekören framförde de en bejublad konsert med både gammalt och nytt från Bach och Händel till Benny Andersson. Under Eriks ledning och
med Anne Dungner som kompade fick vi njuta av vacker körsång.
Tack för en fin kväll!
Skolavslutning
14 juni, precis som vanligt hade Sanda skola avslutning i kyrkan. Kyrkan räckte inte till, det var öppna dörrar, då många stod utanför. Förskoleklassen och klasserna ett till fyra sjöng alla lika fint. Johan kompade dem, applåderna ekade. Några barn uppträdde solo med fiol
och flöjt och 9-årige Arvid spelade på kyrkorgeln. Vår diakon Malin
inledde och rektorn talade och önskade alla en glad sommar. Anita
avtackades och efter kyrkan samlades alla på skolgården och fikade.
Precis som alla år - underbart med traditioner!
/IngerE/
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
JULI 2018
Sön 1 17.00
och 20.00

Lars Gullinkonserter i Sanda kyrka. Medv. Jan Allan,
Georg Riedel, Daniel Svensson, Gunnel Mauritzson,
Magnus Lindgren. S 14 + 15

Tors 5 19.00

Musikkväll i parken med Dan & Kjell. Sanda bygdegårdspark. Sid.1

Fre 6 19.00

Konsert med Sanda Jazz Station i Gullinmuseet. Fritt
inträde. Sid 6+15

Lör 7 19.30

Helgmålsbön i Mästerbyängen. Karin Nilsson, sång.

Sön 8 13.00

Gudstjänst i Västergarns kyrka.

Mån 9 19.00

Järnvägen på Gotland. Föredrag av Anders Svensson
i Gullinmuseet/stationshuset Sanda. Sid 20

Ons 11 17.30

Grillkväll vid Sanda prästgård. Sid 6

Tors 12 19.30

Musik i sommarkväll i Västergarns kyrka. ”Låtar som
fastnat”, Pontus Nordborg, gitarr.
Vernissage i Västergarns hembygdsgård. Sid. 4

Lör 14 13-16

15-21 juli kl. 13-17 Konstutställning i Västergarns hembygdsgård. S 4
Sön 15 10.00

Högmässa i Mästerby kyrka. René Johansson, sång.

Sön 15

Årsmöte Koviks fiskerimuseum.

Mån 16 19.00

Jazzklassiker. Konsert i Gullinmuseet/stationshuset i
Sanda. Sid 6+15

Lör 21 08.30

Sanda-varpen vid stationshuset i Sanda. Sid 5

Lör 21 11-16

Sockendag på Västergarns festplats. Sid. 4

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Lör 21 19.30

Helgmålsbön vid vattensågen i Sanda. Stefan Magnusson, sång & gitarr.

Tis 24 19.00

Smaklösa uppträder på Västergarns festplats. Sid. 3

Tors 26 19.00

Mainland Jazz Collective. Konsert i Gullinmuseet/
stationshuset Sanda. Sid. 6 + 15

Tors 26 19.30

Musik i sommarkväll i Sanda kyrka. ”Fyra röster,
helt enkelt”. Vokalgruppen FourEver.

Sön 29 20.00

Mässa i Västergarns kyrka.

Mån 30 19.00

Styrelsemöte Sanda hbf i bygdegården.

Tis 31 19.00

Visfabriken med Cornelis. Gullinmuseet/
stationshuset Sanda. Sid 6 + 15
AUGUSTI 2018

Lör 4 19.30

Helgmålsbön vid Kovik. Anna-Karin Renard, fiol &
sång. Robert Nyström, dragspel.

Sön 5 13.00

Visningsgudstjänst i Sanda kyrka. Kaffe.

Mån 6 19.00

Jazzklassiker i Gullinmuseet/stationshuset Sanda.

Sön 12 18.00
Lör 18 20.00
Sön 19
Lör 25 11.25

Trivselafton vid Kovik.
Basar i Sanda bygdegårdspark.
Röda korsets bussutflykt till Fårö. Sid. 8
Västergarnsmästerskapet i golf. Sid. 3

STORT TACK till alla som hjälpte till vid midsommarfirandet
och spelmansstämma!
Hembygdsföreningens styrelse
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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ÖPPETTIDER: MÅNDAG – FREDAG 8.00 – 18.00 LÖRDAG 10.00 – 13.00
DONNERSGATAN 1A 62377 KLINTEHAMN TEL: 0498 240079
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Melodikryssfrukost
i bygdegårdsparken
Sanda
Lördagen 16 juni

Foto: Gunnel Wallin

Efter en god frukost
med fil, juice, ägg, smörgåsar, melon, jordgubbar och päron mm. löste
vi krysset tillsammans
ute i det fina vädret på
dansbanan.

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
www.sanda-gotland.net
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www.sanda-gotland.net
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www.sanda-gotland.net
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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!
www.sanda-gotland.net
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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
Midsommarfirande i Sanda.
Kallt och blåsigt på förmiddagen, hur
skulle det bli med årets firande och
alla färdiga tårtor? Så gick nog tankarna hos hembygdsföreningens styrelse.
Men lagom till lunch klarnade det upp
och kl. 14 var det ett strålande väder
och massor av människor strömmade
till, ca 480 personer kom, klädde
stång, dansade, sjöng, åkte
Sandaexpressen, drack kaffe
och åt bullar och tårta, allt
gick åt, det hade behövts ett
par tårtor till.
På bilderna syns den duktiga
kökspersonalen, som gjorde
ett fantastiskt jobb samt Lars
som körde Sandaexpressen.
Foto: Ola Arvidsson

www.sanda-gotland.net
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www.sanda-gotland.net
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JÄRNVÄGEN på GOTLAND
Anders Svensson från Gotlandståget berättar
Måndag 9 juli kl. 19.00
Gullinmuseet/Stationshuset Sanda
Gullinmuseet var från början en banvaktarstuga, byggd 1898, då
järnvägen mellan Klinte och Roma startade.
Varför kom järnvägen att gå just här?
När invigdes första linjen på Gotland?
Kunde man åka tåg överallt på ön?
När las järnvägen ner? Varför?
Allt det här och mycket mer kan du få svar på om du kommer
till museet och lyssnar på Anders.
Inträde: 50 kr
Kaffeservering

Välkomna!
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

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

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 31
MANUS IN SENAST 27/7
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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