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Sanda Västergarn Röda Kors
Bussutflykt
Söndagen den 18 augusti var det dags för Röda Korsets årliga bussutflykt. Redan kl. 9 samlades vi vid Sanda kyrka - 38 personer, tror
jag vi var. Glada och förväntansfulla klev vi på Stenbergs buss och
som vanligt satt Sture vid ratten. Ylva Pettersson hade lagt upp resan
som gick norrut.
Första anhalten var att vi tog ombord dagens guide, Calle Brobäck, i
Lärbro, som direkt förde oss till Hångers källa. Vid Hångers källa tror
man ju att Israel Kolmodin diktade sommarpsalmen ”Den blomstertid nu kommer” och den sjöng vi gemensamt.
Vidare till Ganns ödekyrka. Kyrkan uppfördes under 1200-talet för
Ganns församling och användes ännu in på 1600-talet. Numera är
det en populär plats att gifta sig på eller hålla barndop.
Nästa stopp var ”Tängelgårdsstenarna”. Fyra bildstenar från 700talet som några lekande pojkar hittade 1903. Stenarna hamnade på
Historiska museet men på fyndplatsen finns nu fyra andra stenar
utan bilder och en minnestavla.
Lärbro kyrka var nästa mål. Kyrkan byggdes samtidigt som kastalen
bredvid, på 1200-talet. I kastalen hänger nu båda kyrkklockorna. Orgeln tillhör en av Gotlands främsta och på kyrkans norrsida ligger 45
personer begravda sedan andra världskriget. Det var flest polacker,
som kom till krigssjukhuset i Lärbro och dog där.
Därefter var det dags för mat - potatis och fläskkotlett smakade bra
på restaurang Tallen.
Mätta och belåtna gav vi oss iväg med bussen mot nya mål. Laikarhaid och Domarlunden. Gotland kristnades av Olof den helige på
1100-talet. Det var inte lätt att övertyga gotlänningarna att bli
kristna, så det blev en strid mot nordergutarna vid Laikarhaid. Olof
den helige böjde före slaget knä på en sten och bad Gud om hjälp.
Avtryck från hans armbågar och knän finns på stenen. Stenen kallas
Sangelstenen och är en s.k. klangsten, som sjunger, eller ”sanglar”,
det vill säga ger ifrån sig ett klingande, metalliskt ljud om man slår på
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den med en sten.
Grauns klint var nästa mål, med Gotlands största samling av slipskåror eller svärdslipningsstenar. 64 skåror slipade direkt i hälleberget,
meterlånga, en del omkring fem centimeter djupa. Hur de har bildats
tvistar man om, är det verkligen svärdslipningsstenar eller är det något helt annat?
Färden gick vidare förbi Nancy Erikssons hem och ett prästbiträdes
lilla lilla bulhus med två ingångar - varav den ena gick in i köket och
den andra till kammaren, för att komma från köket till kammaren
måste du gå ut och in genom kammaringången.
Lärbro hembygdsmuseum, som blev klart 2018, inryms i krigssjukhusets gamla garagebyggnad. Här finns cyklar, mopeder, bilar, de flesta
har ägts av Rolf Harlevi, de flesta med en spännande historia. Mycket
av det som Ewy Augustsson haft i sitt museum i Rute finns nu här,
som skomakarverkstad, köksredskap och andra gamla föremål och
kläder. En speciell hörna har inrättats för att hedra spelmannen och
lärbrobon Svante Pettersson och hans fru, som var en omtyckt och
duktig lärarinna i socknen.
Innan vi gick in i museet drack vi kaffe, vi förstod att i museet blev vi
länge. Kaffet, bullarna och kakorna smakade härligt och som vanligt
hade styrelsen fixat det. Tänk vad mycket en liten socken som Lärbro
kan bjuda på, men nu bar det åter hem till Sanda. Vi tackade
varandra för en trevlig dag och särskilt tackade vi Ylva som gjort
rutten och Sture som hållit i ratten. /Inger E/

Kaffekalas och auktion 27/10
Den 27 oktober kan ni redan nu skriva in i almanackan.
Kl. 14.00 blir det stort kaffekalas och auktion som vanligt
i bygdegården med världens bästa Röda Kors - Sanda Västergarn
och er naturligtvis.
Utförligare annons kommer i oktobernumret.
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
September 2019
Sön 8 13.00

Bordsmässa i Klockargården Västergarn. Kaffe.

Tis 9 18.00

Dansbanan tas in Sanda bygdegårdspark. Sid 7

Tor 19 12.00

Sopplunch i Västergarns hembygdsgård.

Fre 20 19.00

Räkfrossa i Västergarns hembygdsgård. Sid. 1

Sön 22 10.00

Gudstjänst i Mästerby kyrka.
Oktober 2019

Mån 7 19.00

Styrelsesammanträde Sanda Hbf i bygdegården.

Fre 25

Pubkväll i Sanda bygdegård. Mer info i nästa nr.

Sön 27 14.00

Röda Korsets kaffekalas och auktion i Sanda bygdegård.

Boka in i almanackan…
30/11

Adventsmarknad. Boka bord hos Marie
tfn 0735539856

4/12

Miss Gotland - en miss i universum.
Länsteatern och Gotlandsmusiken på bygdegårdsturné. Sanda bygdegård.

Tuppar skänkes!
Intresserad?
Ring Gunnel 242025
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Dansbanan skall tas in.
På bilden, som är tagen för några år sedan byggs dansbanan i bygdegårdsparken. I sommar har den varit flitigt använd, men nu är det
slutdansat för i år och dags att ta in banan för vinterförvaring.
Tisdag 10 september
Kl. 18.00
skall det ske!
Reservdag 11/9 om det
regnar den 10.
Kom och hjälp till, som
tack för hjälpen bjuder
hembygdsföreningen på
kaffe och korv.

Filmer på Rondo
1/9 kl. 15.00

Toy Story 4

8/9 kl. 19.00

Amazing Grace

22/9 kl. 19.00

438 dagar

29/9 kl. 19.00

Hasse o Tage - En kärlekshistoria

6/10 kl. 15.00

Fåret Shaun - Farmageddon

13/10 kl. 19.00 Edie
20/10 kl. 19.00 En komikers uppväxt
27/10 kl. 19.00 Tills Frank skiljer oss åt

Välkomna!
www.klintebf.se

Rondo Klinte Bygdegårdsförening

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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saml.parkering mitt emot festplatsen
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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
Jag behöver er hjälp…
...med att fylla Sandpappret med bra innehåll. I somras var det inget
problem, tvärtom, då behövde jag utöka med åtta sidor för att få
plats med allt.
Men nu… vad har hänt? Jag har problem att fylla 12 sidor. Ni måste
börja berätta om allt ni har gjort och gör. Det har varit 4H-läger,
varpa, kubb, lammfest, konserter, sockendag, danser m.m. m.m..
Skriv och berätta för oss andra om hur det var. Det är roligt att läsa
för oss som inte var med.
Skriv om nyinflyttade, företag, jordbruk, fester, barndop, hur det var
förr, ja, skriv om vad som helst. Gör som Inger och Röda Korset, berätta om det roliga som hänt och händer i Sanda och Västergarn.
Då blir det mycket roligare att göra Sandpappret i fortsättningen!
Gunvor
OBS! Nästa Sandpapper kommer ut en vecka senare än vanligt, i slutet av vecka 41.
www.sanda-gotland.net
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Från redaktören!

Hembygd tema i ”Från Gutabygd”
Gotlands hembygdsförbunds årsbok firar 40-årsjubileum i år och
årets tema är hembygd.
Ca 30 författare/fotografer medverkar i boken. Man berättar bl.a. om
hur man tar till sig en ny hembygd, sockenkyrkan, Radio Gotlands
hembygd, hembygdsförkämpar, sockenböcker, språkets betydelse,
filmer och hembygden sedd ur ett drönarperspektiv.
Korumpianen Erik Olsson hyllas av att han i år skulle ha fyllt 100 år
och namnen Erik W Olsson får ett vänportätt signerat Lennart Lindgren.
Gunilla Bogren skriver om Gotlandsutställningen 1955 som var en kombination
av lantbruksmöte och hantverksutställning.
25 hembygdsföreningar berättar om något i sin socken.
Köp boken för 150 kr hos Gunnel Wallin
0498-242025.
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 2019
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 41.
MANUS IN SENAST 4/10
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113, 0703535963. E-post: gunvor.malmros@telia.com
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