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Hannes Sjölander och Leo Karlsson segrare i Skolvarpan. 
Foto: Lasse Ahnell Sveriges radio 

Annika, Ingvar och Anna segrare i Sandavarpen 

Läs mer på  
sidan 6 

Läs mer 
på sid.6 
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Sanda IF – Kubb-SM 

Äntligen blev det av! Sandamäster-
skapen i kubb! 
10 lag samlades lördagen 19/9 för att 
göra upp i kubb och ta hem det otro-
liga vandringspriset som instiftades 
vid vårt 100-årsjubileum 2014. Det är 
just det, det otroliga vandringspriset 
har försvunnit och ingen vet var det 
är. Som tur är hann det delas ut en 
gång i alla fall! Men vad gör väl det? I 
år blev det mycket spännande, skulle 
Botvide klara trycket som försvarare 
av det försvunna vandringspriset el-
ler skulle någon uppstickare klå favo-
riterna i sin paradgren, kubb? 

Lagen delades in i två grupper med 
hjälp av lottdragning, två grupper 
med fem lag i varje och alla mot alla i 
gruppen. Grupp 1 blev jämn med två 
lag på 3 vinster och en förlust, Run-
vallds och Nystugu stod på lika men 
inbördes mötet vann Runvallds, som 
därmed gick till final. 
Grupp 2 var också 
jämn med en ren 
gruppfinal i sista 
matchen som Bot-
vide vann över Hop-
kok och gick därmed 
till final i år igen. Fi-
nalen såg ut att gå 
fort, Runvallds drog 
ifrån direkt och hade 
två chanser på 
kungen men lycka-
des inte få ikull den.  

 

Botvide var inte på banan i början 
(bokstavligt) men gav aldrig upp och 
kunde efter exakt 59 minuter vända 
och vinna matchen och det otroliga 
vandringspriset som är försvunnet!! 
Grattis till lag Botvide som bestod av 
Roger Johansson, Annie Qvarnberg 
och Daniel Medin! Även grattis till 
tvåorna Mårten Olsson, Amanda 
Karlsson, Magnus Åström och Mio 
Wes! 
Stort tack till övriga lag som var med: 
No Ko, Ja vet inte, SIA, Bohmans, Fa-
mily A, Västerhejde (jo utsoknes får 
va med). Nästa år har vi som mål att 
få ihop fyra grupper, så börja träna 
redan i vår, vem vet, det kanske blir 
ni som vinner det otroliga försvunna 
vandringspriset nästa år! 
Med vänlig hälsning 

Sanda IF gm Tomas Holmqvist 
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Röda Korsets bussutflykt. 
Som vanligt hade Sanda Västergarn 
en bussutflykt sista söndagen i au-
gusti. Vi var 40 personer som möttes 
vid kyrkan i Sanda klockan 9 för da-
gens resa. Sture Olofsson rattade 
bussen och Agneta Olsson berättade 
lite om dagens utflykt. Vi åkte ge-
nom landet - socknar som Mästerby, 
Björke, Barlingbo och Fole bl.a. pas-
serade vi innan vi kom till Lauks i 
Lokrume. På gården Lauks mötte oss 
ägarna Hasse och Gull-Britt Gardell 
och de berättade om sin gård med 
gårdskors och ett flertal fornminnes-
märkta byggnader.  
Gull-Britt följde sedan med oss i bus-
sen för att berätta om ”sin” socken 
Hellvi, där hon var född och upp-

vuxen. Men först stannade vi till vid 
Strumpfabriken i Boge - Ulrika Ek 
med sambo startade den 2011 och 
tillverkar förutom strumpor många 
andra vackra saker i ull, såsom 
koftor, västar, kappor och schalar. 
Allting så vackert och välgjort och 
det gjorde att många hade en kasse 
med sig därifrån.  
Vidare till Slitegolfens lunchrestau-
rang för en god buffé. Bussen styrde 
så mot Hellvi socken där Gull-Britt 
längs vägen berättade lite om de 
olika husen och gårdarna. Hellvi 
socken - en strandsocken, har ca 70 
åretruntboende men flerdubblas un-
der sommartid. Vi besökte S:t Olofs -
holm, där Olav den helige landstigit 
och kristnat Gotland. En kyrka bygg-
des som nu ligger inuti det gamla 

Röda Korset i Sanda Västergarn bjuder in till ett gammeldags 

KAFFEKALAS med SYFÖRENINGSAUKTION 

I Sanda bygdegård lördagen 10 oktober kl. 14.00 

Kostnad för kaffe med bröd är 60 kr och behållningen går till 
 Världens barn och flyktingkatastrofen. 

Vill Du skänka något till auktionen så tar Du med det eller ringer  
                        Eivor, 242078 eller Anders, 242018, så hämtar de. 

  Lotterier finns också. 
              Väl mött och varmt välkommen till 

                        en trevlig lördagseftermiddag 
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magasinet. Det finns raukfält där, ett 
större naturreservat  och rester av 
en kalkugn.  
Vidare förbi Lörje  och Smöjen mot 
Kyllaj. Vid Kyllaj drack vi medhaft 
kaffe och bullar och kakor som ba-
kats av styrelsen. Stenindustrin har 
varit en stor utkomst för männi-
skorna i Hellvi och den äldsta kalk-
ugnen, som är bevarad vid Kyllaj är 
från 1880-talet och eldades då med 
ved. En strandridargård finns också 
vid Kyllaj.  

Hellvi kyrka besökte vi - en kyrka 
som har läktare längs långsidan - 
mycket märkligt. Vi lämnade av Gull-
Britt och Agneta tackade henne med 
några sandastickade grytlappar och 
bussen styrdes hemåt under glatt 
samspråk. Med varma applåder och 
tack till varandra och särskilt till Ag-
neta som ordnat så bra denna dag 
och till Sture som rattat bussen 
kände vi oss nöjda och gjorde kväl-
lar. 
/Inger/ 

Dansföreningen och hembygdsföreningen bygger ny scen  
i parken bakom bygdegården i Sanda.  

12-13 september började ett gäng herrar bygga den nya scenen vid dans-
banan i parken. Sedan har man fortsatt bygget så att nu finns det tak och 

väggar uppsatta. Här är några bilder från lördagen den 12/9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Foto: Ola Arvidsson som också var  
   med och byggde.           
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Cancerfonden 

Sommardansen i parken var även en minnesdans för Ursula. Därför 
beslutade vi att överskottet skulle skänkas till Cancerfonden. Det blev 
4483 kronor och hembygdsföreningen har efterskänkt hyran. 

Tack alla för en fin danskväll. 

Sanda dansförening 

VEST-bygdens LRF 

inbjuder till 

Studiebesök vid TJULS PLANTSKOLA 

Lördagen den 24 oktober. 
Samling kl. 10.00 

Eva berättar om sitt företag. 
Sen går vi vidare till Järnvägsmuseet och pratar tåg med Ingvar. 

Avdelningen bjuder på korv och kaffe. 

FILMKVÄLL 

Fredagen 20 november kl. 19.00 

på Gervaldsgården  
Vi ser en nostalgifilm om ”Lanthushållet under 1900-talet”. 

Avdelningen bjuder på korv och kaffe.  
Öl finns till självkostnadspris. 

BONDMAT 

Onsdag 4 november kl. 11.30-13.00 

Sanda bygdegård 

Alla hjärtligt välkomna! 
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Hannes och Leo segrade i Skolvarpan 

Skolvarpan arrangerades av Gotlands Varpaförbund den 16 septem-
ber i Rävhagen. 11 lag från olika skolor deltog. Segrade gjorde Han-
nes Sjölander och Leo Karlsson från Sanda skola. Nämnas kan också 
att Hannes mamma Ulrika Pettersson blev svensk varpamästarinna 
vid varpa-SM i Eksta i juli. På första sidan ser ni ett foto av killarna 
taget av Lasse Ahnell. 
Källa: Radio Gotlands hemsida 

Sandavarpen 

I år var vi 14 lag som deltog i Sandavarpen. 
Segrarna blev Annika och Ingvar Cedergren och Anna Pettersson efter 
en regnig avslutning. De vann finalen med 12-7 mot Westergren. På 
tredje plats kom Holmqvistarna som vann nätt och jämnt med 12-11 
över trion Gunnar, Nisse och Jimmy. Förutom att regnet gjorde sig 
påmint de sista timmarna så var det en lyckad dag med skratt, stim 
och stoj. 
Vi fick ett överskott i kassan så vi har bestämt att vi skänker de peng-
arna till kopiatorn och Sandpappret. 
Vi i Botvidegänget tackar våra underbara sponsorer för de fina priser-
na som skänktes. Ingen nämnd, ingen glömd. 
Botvidegänget 

Bild: Se framsidan 
Stort tack för pengarna!   
Sanda hembygdsförening 

Kommande filmer på Rondo  

4/10  kl. 15.00 Insidan ut 

18/10 kl. 15.00 LasseMajas detektivbyrå - Stella Nostra 

8/11  kl.  19.00 Spectre - Bond 

15/11 kl. 19.00 En underbar jävla jul 

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

Jag har nu åter plockat fram fruktkross och press, så nu finns möjlig-
het att göra must av egen frukt för den som så önskar. 

En pressning tar ca 2 riktigt fulla papperskassar med äpplen  
och ger omkring 15 l must. 

Kostnaden är 80 kr/pressning. 
Vill ni musta större mängder så hyr gärna utrustningen för en dag för 

350 kr och musta själva. 
Ett bra alternativ till att frysa den färdiga musten är att pastörisera i 
flaskor. Jag har tagit hem en större mängd gammeldags bygelflaskor 
som passar bra för ändamålet. De har porslinskork och gummipack-

ning och går naturligtvis att använda år efter år.  
Jag säljer sådana och ger gärna råd om du är 

osäker på hur man gör. 

Hör av er om ni vill boka en tid för mustning 
eller hyra utrustningen för en dag! 

Eva Lerman, 0708/242137 el hem 242022 

 

JULMARKNAD 

Lördag 28 november i Sanda bygdegård 

Vill du vara med och sälja något? 

Hör av dig via e-post till  

sanda.bgard@gmail.com eller  

till Mareta Liepa Olsson 073-940 96 05 



 8 Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  

Vad händer i Sanda och Västergarn?  

 

Lör 3  13.30  Gemenskapsträff i Gullinmuseet/stationshuset. Sid 11 

Sön 4   10.00 Mässa i Sanda kyrka 

Lör 10  14.00 Kaffekalas med syföreningsauktion i Sanda bygdegård.  
   Röda Korset. Sid 3 

Sön 11  10-12 Skattjakt, grillning och fixardag vid Västergarns hem- 

   bygdsgård.  Sid. 10 

Ons 14 18.30 Föreläsning om Paviken i Västergarns hembygdsgård S10 

Fre 16  18-23 After work med pizza i Sanda bygdegård. Sid 9 

Tor 22  19.00 Hembygdsforskning i Sanda bygdegård. Sid 9 

Lör 24  09.30 Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård. Sid 9 

Lör 24 10.00  Studiebesök vid Tjuls plantskola och järnvägsmuseum.  
   Sid 5 

Sön 25 13.00 Gudstjänst med önskepsalmer i Sanda kyrka. 

To 29   19.00 Teater ”Ensamma men tillsammans” med Länsteatern i  
   Sanda bygdegård. Sid 16 

Lör 31 13.00  Mässa i Mästerby kyrka. 

 

Sön 1  19.30  Minnesgudstjänst för Sanda, Västergarn, Mästerby,  
   Hejde och Väte i Hejde kyrka.  Klinte och Sanda kyrkokörer 

Mån 2 19.00  Styrelsemöte i Sanda bygdegård. 

Ons 4 11.30-13.00 Bondmat i Sanda bygdegård. Sid. 5 

Sön 8  19.00  Gudstjänst i Sanda kyrka. Pastoratsorkestern. 

Fre 20  19.00 Filmkväll på Gervaldsgården. Sid 5 

OKTOBER  2015 

NOVEMBER  2015 
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AFTER WORK med PIZZA 

Fredag 16 oktober  
Kl. 18-23 

Förlägg fredagsmyset till Sanda bygdegård! 

VÄLKOMNA! 
Sanda hembygdsförening 

Melodikryssfrukost 

Lördagen 24 oktober 

 Sanda bygdegård fr. 09.30 

Först äter vi en god frukost till-
sammans, den är framdukad 

kl. 09.30. 
Sen löser vi melodikrysset. 

Kryss och pennor finns 

                VÄLKOMNA! 
              Sanda hbf 

HEMBYGDSFORSKNING 

På vandringar vi haft i sommar vid gårdar och torp vid Gervalds, 
Bjästavs, Tipps, Hakuse, Boterarve pratade vi om att dokumentera 

och leta bakåt med kartor och kyrkböcker. 
Tisdag 22 oktober kl. 19.00 i Sanda bygdegård  

börjar vi letandet. 
Alla välkomna! 
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Arkeologerna berättar om utgrävningarna vid Paviken 

Onsdag 14 oktober kl. 18.30 

Västergarns hembygdsgård 

Arkeologerna kommer och 
berättar om Västergarns 

historia, årets fynd och ut-
grävningar vid Paviken. 

Hembygdsföreningen fixar 
kaffe & gott kaffebröd till 

självkostnadspris. 

Varmt välkomna! 
Västergarns  

hembygdsförening 

Skattjakt, grillning och fixardag! 
Alla barn och vuxna är välkomna till  

Västergarns hembygdsgård 

Söndagen den 11 oktober kl. 10-12 

Vi planerar att inviga vår fina nya grillplats i skogen intill  
hembygdsgården,  

fixa några stationer för vår naturstig och utegym bredvid grillplatsen samt 
att alla barn får gå på spännande skattjakt! 

Hembygdsföreningen bjuder på korv och dryck! 

VÄLKOMNA! 

Västergarns hembygdsförening 
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Välkomna till socknen! 
Västergarn Ammor 920 är ett alldeles nybyggt hus/fastighet på höger sida 
på vägen från Västergarns kyrka mot Sanda. Västergarns bygg har stått för 
uppförandet av fastigheten och vem har då beställt detta hus i skogsbry-
net och nu flyttat in. Jo, Eva Widing och Björn Ahlby, Eva bördig från Sanda 
och Björn från Viklau. De har också två småttingar i huset, kattungarna 
Zorro och Sotis med härliga spinnmotorer. Jag tittade in och fick reda på 
att de lämnade in bygglovshandlingar i aug 2013 och flyttade in 8 juli 
2015, lite trassel med bygglovshandlingarna på vägen men är nu lyckliga 
över sitt nya hus. I deras huvuden snurrar nu planerna på hur trädgården 
skall ta form och se ut.  
Eva bor nu ca 300 m från sin tvillingbror Per som har en härlig snickarverk-
stad (enligt Eva), hon tycker nämligen det är roligt med möbelsnickeri, 
möbler hon tidigare gjort pryder nu hemmet i Västergarn. Eva arbetar på 
ICA MAXI som säljare för färskvaror, startade sin bana inom livsmedel på 
Konsum i Klintehamn. Hon gillar att baka, gärna motivtårtor. Hon är en 
idrottstjej av stora mått, har spelat fotboll i KIK div 3 och volleyboll div 1. 
Aktiv i pärk, duktig skytt (arvsanlag?), har fått medaljer för Gotland i Island 
Games och sitter nu i Gotlands Idrottsförbunds styrelse som vice ordfö-
rande. 
Björn jobbar på Sweprod Graphics som tekniker, kommer från en familj 
som har en konstnärlig ådra. Björn säger sig ha avsaknad av den men jag 
håller inte med riktigt. För att kunna fokusera sig till 9 guld, 3 silver, 4 
brons i skytte under Island Games är en konst om något, tycker jag, så 
Björn är alltså en av Gotlands bästa gevärsskyttar. Både Eva och Björn 
skjuter pistol i Klinte Skyttegille och gevär i Väte skyttegille. 
Västergarns hembygdsförening hälsar er välkomna till socknen! 

Gm Majgun Bäckman 

Gemenskapsträff 

I Sanda stationshus lördagen 3 oktober kl. 13.30 

Kristina Eriksson från Bjurholm medverkar. 
Kaffeservering. 

VÄLKOMNA! 
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Skattjakt, grillning och fixardag vid HG           Söndag 11/10, 10-12 

Föreläsning om Paviken,  V-garns HG            Ons 14/10, kl. 18.30 
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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 
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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 

Efterlysning 

Vid körning från Klintehamn genom Sanda och Mästerby med en säd-
transport i början på september har vi tappat ett rött stag till en Met-
sjövagn. Det är ett rör med öglor i båda ändarna och ca 1,5 m långt. 
Har ni hittat eller sett det får ni gärna ringa 0704 666796 Magnusson 

Sanda för 10 år sedan 

I september 2005 bad Sanda Hbf om pengar till ny kopieringsapparat, 
i oktober meddelades att det kommit in 13 000 kr och en ny maskin 
fanns. 
Västergarn Pärk vann Gutavågen 3 sept. över Sanda IF. 
22 okt anordnades cykeltipspromenad i Sanda.  
Vid Sanda kyrka hittades en sten med runristning i kyrkogårdsmuren. 
Ulf Larsson och Tony Lobb vann VM i gotlandsdricka 1 oktober. 
16 okt ledde Louise Berry en kulturhistorisk vandring i socknen. 
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 45 

MANUS IN SENAST 30/10 

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 

sanda.bgard@gmail.com 

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 

Länsteatern Gotland rullar ut på bygdegårdsturné med 

ENSAMMA MEN TILLSAMMANS 

Av Dori Apel och Carolyn Myers 

En eftertänksam komedi i två akter. Du får följa åtta olika karaktärer 
i livets alla skeenden; den yngsta 12 år som vaknar till vuxenlivet, den 
äldsta 82 år som smider planer på äldreboendet. Alla scenerna hand-
lar om vänskap i alla färger som livet gett oss och spelas av skådespe-
larna Martyna Lisowska och Karin Kickan Holmberg inramat av multi-

musikern Erik Törner. 

Sanda bygdegård  
Torsdag 29 oktober kl. 19.00 

 Priser: 
 Ordinarie 175 kr 

 Länsteaterns vänner 150 kr 

 Studerande 100 kr 

 Biljetter: 
 0498-291055 eller 

 www.ticnet.se 

Kaffeservering  
i pausen 

 


