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Kovik
Kovik med dess museum av gamla sjöbodar, båtar och en känsla av
”hur det var förr i tiden” ligger många varmt om hjärtat. Vi i styrelsen
har nu den sammansättningen att - inte som från början vara Sandabor - utan vi är spridda över ön, till och med på fastlandet. Detta
skapar andra förutsättningar än förr när det gäller till exempel underhållsåtgärder.
Vi har under våren och sommaren låtit bygga ett nytt gotlandstun
runt området och bytt alla fönster med karmar på strandkapellet. Det
som nu är en akut åtgärd att ta tag i är att några av taken är i delvis
mycket dåligt skick. Vi söker pengar för att kunna åtgärda detta fackmannamässigt. Tills vidare kommer det nog att bli några tillfälliga och
inte så tidsenliga reparationer för att hålla regnvattnet borta…
Vi vet ju att muséet är ett vanligt besöksmål för bygdens folk men inte
bara där. För någon vecka sedan var ett österrikiskt TV-team där och
filmade och de gjorde även ett besök och seglade med föreningen
Träibatn i Västergarn.

Bilden: Torsten Rodebjär med hjälp av pappa Bengt och Leif Myhr i
färd med att bygga 165 meter Gotlandstun runt museiområdet.
www.sanda-gotland.net
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Ibland kommer önskemål om visning av muséet med kort varsel och
vi skulle vara betjänta av fler ”lokala guider” som kan ställa upp på
kort varsel. Hör du till dem som skulle vilja stå till förfogande så hör av
dig!
Frågan om de som har ”ständigt medlemskap” har vi skrivit om förut
men vi behöver få in mailadresser till er! Sänd uppgiften till sekreteraren Håkan Jonsson, hemhaid@gmail.com! Och kan du inte besöka
oss på plats så försöker vi uppdatera hemsidan:
www.tinyurl.com/koviksmuseum med jämna mellanrum. Och har du
som är ”årsmedlem” inte betalt in årets avgift så är det hög tid att
göra det.

Svenska kyrkan
Messy Church
Den 13 september hölls höstens första Messy Church i Klinte församlingshem. Det var också uppstart för barnverksamheten och utdelning
av biblar till döpta. Ca 40 personer hade hörsammat och efter fika
med kärleksmums följde pysselstund med Carina och Emma och därefter andakt med Malin. Innan man skildes åt serverades det köttbullar och potatismos till alla, så både stora och små lämnade församlingshemmet mätta och glada.
Nästa Messy Church blir den 17 oktober kl. 17.00 i Klinte församlingshem. Välkomna!

Melodikryssfrukost
Sanda bygdegård
Lördag 27 oktober kl. 09.30
Kl. 9.30 har Anki, Hasse och Rasmus frukosten framdukad,
Kl. 10.00 startar Melodikrysset.
Vi löser det tillsammans.
Det finns sämre sätt att börja en lördag på.
VÄLKOMNA!
www.sanda-gotland.net
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Sanda Västergarns Röda Kors
Bussutflykt

Sanda Västergarns Röda kors bussutflykt gick av stapeln den 19 augusti. Den här gången fylldes bussen av glada resenärer på resa till
Fårö. Vägen till Fårö togs över Visby där vi hämtade vår eminenta
guide Gunilla Lauström. Hon berättade längs vägen till Fårö om platser vi passerade och gav oss mycket gotländsk historia.
Vårt första mål var kyrkan på Fårö och vi besökte också Bergmans
grav. Innan lunch hann vi med ett besök vid Olof Palmes minnesplats
som ligger bredvid Sudersand. Därefter åkte vi till Ebbas och åt en
god lunch och de som ville, tog en titt i Ebbes affär alldeles intill.
Det blev mycket bussåkande längs den vackra kusten på Fårö, men
Gunilla berättade hela tiden om platser vi åkte förbi. Det var en riktigt
skön dag för bussåkande - inte för varmt och inget regn. Nästa avstigning var vid Langhammars raukfält. Så vidare mot Ryssnäs och Engelska kyrkogården. Där drack vi vårt medhavda kaffe med dopp innan
vi klev på bussen för hemfärd. En jättetrevlig dag var till ända och vi
tackade varandra, Gunilla och sist men inte minst vår chaufför Sture
för dagen. Nytt mål nästa år och kom gärna med förslag vart ni vill att
vi skall åka.

TACK till styrelsen i Röda Korset för allt ni gör, för

människor som har det svårt men också allt ni anordnar för oss här i bygden, kaffekalas, kroppkaksfest, blomauktion, utflykt m.m.
Gunvor

Valdagsinsamlingen gav nära 2 000 kr till Världens Barn. Tack alla
givare!

Röda korsets södra samverkansråd har som vanligt haft rekreationsdagar på Holmhällar i slutet av augusti. I år med bara en deltagare från Sanda men flera från Klintehamn. Dagar fyllda av go gemenskap och god mat.
www.sanda-gotland.net
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Röda Korset i Sanda Västergarn
bjuder in till ett riktigt stort

KAFFEKALAS och AUKTION
Sanda bygdegård
Söndagen den 28 oktober kl. 14.00
Kostnad för kaffe med många sorters kakor och bullar är
75 kr per person.
Vill du skänka något till auktionen så tar du
med det till bygdegården eller ringer till
Eivor, 242078 eller Anders, 242018 så
hämtar de. Vi kommer att sälja några
lotterier också.
Varmt välkomna alla till en trevlig
men framförallt god eftermiddag!
Sanda Västergarn Röda Kors kommer också som vanligt att
delta med ett lotteri på julmarknaden - mer
information kommer i novembernumret.
Röda Korsets frågetävling

KRETSKAMPEN
hos Gunvor och Rune Malmros, Bjästavs 134
Onsdag 17 oktober kl. 19.00
Prick kl. 19.00 börjar vi och håller på fram till 20.00.
Kom gärna en kvart innan!!!
Efteråt blir det fika .
Alla medel är tillåtna - dator, telefon, böcker, tidningar, ring en vän…

Varmt välkomna!
www.sanda-gotland.net
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Filmer på Rondo
7/10 kl. 15.00 Smallfoot
14/10 kl. 19.00 Mamma Mia - Here we go again
21/10 kl. 15.00 Pettson och Findus - Findus flyttar hemifrån
4/11 kl. 15.00 Halvdan Viking
4/11 kl. 19.00 Lyrro - ut & invandrarna
VÄLKOMNA!
www.klintebf.se

Rondo Klinte Bygdegårdsförening

Gotländska folksägner
Ulf Palmenfelt, folklivsforskare och professor vid Uppsala
universitet, Campus Gotland och med särskilt intresse
för folkligt berättande på Gotland
kommer till

Västergarns hembygdsgård
fredag 16 november kl. 18.30
och berättar om gotländska folksägner.
Efter föreläsningen äter vi en liten måltid,
100 kr per pers.
och dryck till självkostnadspris.
Anmälan till :
hakan@nordenberger.com
tel. 0768-816000

VÄLKOMNA!
www.sanda-gotland.net
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ÖPPETTIDER
MÅNDAG – FREDAG 8.00 – 18.00
LÖRDAG 10.00 – 13.00
DONNERSGATAN 1A 62377 KLINTEHAMN TEL: 0498 240079

VÄLKOMNA
www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
OKTOBER 2018
Fre 5 18-21

Fredagsmys med tacos i Sanda bygdegård. S. 16

Lör 6 10-12

Samtal om det diakonala i pastoratet i Sanda prästgård.

Mån 8 17.10-17.30

Bokbussen stannar vid Sanda bygdegård.

Tors 11 8.30-12.15

Bokbussen finns vid Sanda skola.

Sön 14 13.00

Gudstjänst i Sanda kyrka, därefter skördeauktion i
Gervaldsgården.

Ons 17 18.45

Kretskampen hos Malmros, Bjästavs 134. Sid 5

Tors 18 12.00

Sopplunch med andakt i Sanda prästgård.

Lör 20 19.00

Trivselafton i Sanda bygdegård. Sid 1

Lör 27 09.30

Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård. Sid.3

Lör 27 19.30

Dans i Sanda bygdegård. Sid. 9

Sön 28 10.00

Gudstjänst i Mästerby kyrka.

Sön 28 14.00

Kaffekalas och auktion i Sanda bygdegård. Sid 5
NOVEMBER 2018

Lör 3 10.00

Mässa i Sanda kyrka.

Sön 4 19.00
-

Västergarns kyrka. Minnesgudstjänst för Sanda, Väs
tergarn, Mästerby, Hejde och Väte.
Sång: Malin Martis.

Fre 16 18.30

Gotländska folksägner + måltid i Västergarns hembygdsgård. Sid. 6

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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ADVENTSMARKNAD
Sanda bygdegård
Lördag 1 december
Vill du vara med och sälja eller
medverka på något sätt?
Anmäl och boka bord:
Ola 073-9797102
VÄLKOMNA!
Sanda hembygdsförening

Julklappstips
Från Gutabygd 2018 - Gotlands hembygdsförbunds årsskrift. Finns att köpa hos Gunnel Wallin, 150 kr

DANS
Sanda bygdegård
Lördag 27 oktober kl. 19.30 - 23.30
Makarna spelar upp till dans
VÄLKOMNA!
Sanda dansförening
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Sanda kyrkokör

den tidpunkten börjat återfå sitt anseende som det förnämliga instruI juni 2018 firade Sanda kyrkokör 100 ment det är från att på 17– 1800år. Till körens 50-årsfirande skrev
talet ha betraktats som ett djävulens
dåvarande körledaren Lennart Hall- verktyg för att föra människor och
gren en historik. Sandpapprets läsare framför allt ungdom i synd och förbör få ta del av den tycker jag.
därv. I en och annan drängstuga,
som det hette på den tiden - hade
Sanda kyrkokör 50 år 1968
Hör man ordet femtioårsjubileum får väl det enradiga Magdeburgardragspelet, - det där med smörjkoppar
man nog lätt en känsla av en rätt
på,
ni vet– trängt in och trakterades
lång tid. Helt osökt fixerar tanken
efter bästa förmåga. Det var dock
årtalet 1918 när man detta år firar
långt ifrån vad vi idag har tillgång till.
femtioårsjubileum.
Men ett instrument var allemans
Vad sätter vi i samband med detta
tillgång redan då. Den mänskliga rösårtal? Helt säkert blir det första
världskrigets slut i stilleståndet i Ver- ten. Kanske inte så uppmärksammat
och kanske inte alla riktigt så väl lämsaille den 11/11 kl. 11 f.m. som vi
lärde oss i historieboken i folkskolan. pade för musikalisk utövning. Dock
En händelse som är väl värd att min- betydligt fler än de som ljuder med i
sång. Det är väl självförtroendet som
nas genom tiderna.
brister och som gör att den sjungMen i kväll skall vi inte syssla med
ande skaran inte är så stor som den
världshändelser. Vi skall hålla oss till kunde vara. Den mänskliga rösten
ett betydligt mindre område då vi
har många nyanser från djupa basar
skall teckna en bild som kan utgöra till ljusa sopraner, varma övertonsbakgrund till den kulturella händelse rika stämmor och kalla övertonssom bildandet av en kyrkokör inne- fattiga. En och en låter de kanske
bar.
svaga, lite spröda och lite ento1918 var inte musiken den allemans niga, men samlade i en kör kan det
tillgång som den är idag, femtio år
bli ett mäktigt instrument.
senare. Genom radion, TV:n, gramDet var säkerligen ett sådant instrumofonen och bandspelaren kan vi
ment, den kanske genom ´tiderna
med ett enkelt handgrepp få lyssna
störste eldsjälen för sång och musik,
till vilken musik vi än önskar. Det må
inom Sanda församling, kantorn och
vara - till en schlager eller det mest
folkskolläraren Hjalmar Gadd
utsökta konstnärliga musikverk.
drömde om när han samlade några
Visst fanns det ett och annat orgelav de mera sångbegåvade inom förharmonium ute i gårdarna i Sandasamlingen, till de första övningarna.
bygden. På en och annan vägg hängRedan före hans tid hade inom
de det väl en fiol. Fiolen hade väl vid
www.sanda-gotland.net
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Enligt dessa minnesbilder bestod den
första kören av:
Anna-Sara Gadd
sopran
Margit Johansson
sopran
Elin Ronqvist
sopran
Dora Pettersson
alt
Hjalmar Gadd tillträdde sin kantors–
Magda Gadd
och läraretjänst i Sanda den 1 juli
f. Johansson
alt
1918 och sedan hösten samma år har
Karl Kolmodin
tenor
nu kören verkat sammanhängande
Edvard Johansson
bas
under femtio år, då vi nu skriver
Dessa första körmedlemmar har alla
1968.
lämnat kören och många av dess
Hade denna kör bildats idag i vårt
stämmor har tystnat för alltid. Några
föreningsinriktade samhälle hade
finns dock kvar i livet.
säkerligen kören från början fått
De första årens verksamhet inriktade
både ordförande, sekreterare och
kassör. Man hade nog även apostro- sig väl mest på uppövning av en referat starten med programförklaring pertoar samt medverkan med köroch målsättning och allt som hör mo- sång vid kyrkoårets större högtider
såsom advent, jul, Marie bebådelsedernt organisationsbildande till. På
dag, påsk och Kristi himmelsfärdsden tiden var det inte så noga med
dag.
formaliteterna. Det var uppgiften
som var den viktigaste. Uppgiften var
Allt efter som åren gick kom nya köratt sjunga och kanske ”Sjunga till
medlemmar med. 1921 Karl Hansson
Herrens ära en ny sång”.
och Erik Björkdahl, 1922 Artur Bäckstäde och Märt Riggert f. Hansson,
Kören föddes så att säga på ett enkelt och naturligt sätt, men detta be- 1923 Edit Fransson, Gunhild Stenström och Emil Jakobsson och troligtyder också att inga som helst anteckningar förts under årens lopp om en också Edit Bäckstäde f. Petterskörens verksamhet, program, med- son.
lemmar o.s.v.
Allt efter som körmedlemmarnas
Vad som däremot ligger till grund för antal ökade och repertoaren blev
denna sammanfattning är minnesbil- större började tankarna på framträder från medlemmar som var med då danden utanför församlingens gränser att ta fastare form.
kören bildades och som kommit till
senare och denna sammanfattning
Fortsättning följer ...
kan därför inte utgöra någon exakt
historieskrivning av körens femtioåriga verksamhet.
Sanda funnits en hembygdskör vars
ledare varit bosatt vid Petarve.
Denna lär dock ha uppträtt mera
sporadiskt och det har icke heller
varit möjligt att spåra dess ursprung.

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
Nybliven pensionär.
Sanda hembygdsförening har äntligen fått en pensionär i sin styrelse.
Kassören Gunnel Wallin fyllde 67 år 1 oktober. På sin födelsedag bjuder hon alltid på sin favoritäppelkaka. Här får ni receptet:
Åseda äppelkaka 6 pers.
500 g äpplen
1,5 dl vatten
0,5 dl socker Kokas knappt mjuka.
75 g margarin
1,5 dl socker
2 ägg
100 g malda nötkärnor
1 msk vetemjöl
Varva smeten med äpplena. Grädda i 175° ca 25 min.
www.sanda-gotland.net
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Kom ihåg!!!
Fredagsmys med tacos och sällskapsspel
Sanda bygdegård - 5 oktober kl. 18-21
Äntligen fredag - ta med familjen och släkten till Sanda bygdegård, där bjuds det på mat och trevlig samvaro.
Utmana grannen på Fia med knuff eller skitgubbe eller något
annat spel, ta gärna med ditt eget favoritspel.
Kostnad: Vuxen - 100 kr, barn t.o.m. 12 år - 50 kr
Då ingår mat, läsk, saft och lättöl samt kaffe och kaka.

VÄLKOMNA!
Sanda hembygdsförening

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 44
MANUS IN SENAST 26/10
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
16

