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Botvidegängets stämningsfulla julspel vid den traditionella  

julskyltningen första advent. 

     Sanda hembygdsförening  önskar  

alla  Sandpappersläsare  

          GOD  JUL  och  GOTT  NYTT  ÅR 
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Julskyltning i Sanda City 

Julen är här! 
Och Sanda Citys julskyltning med 
den! 
Världens snällaste lilla häst, jul-
musik, lottförsäljning till förmån 
för Världens Barn, tipspromenad 
för stora och små, kulörta lyktor, 
halmbalar, värmande glögg till 
minne av vår saknade Ursi, skön-
sång vid granen som framkallar 
tårar hos åhörarna, jultablå med 
åsna, lamm och änglar, skjutbana 
med blåsrör och ballonger, ett 
galet bra grötkafé och sist och 
absolut störst - årets snygga 
gran! Och Tomten såklart, som 
många barn träffade och skrev 
önskelista med! 
Tack till er som kom och var med!  
Överskottet från glöggen, 414 kr, 
har vi satt in till Cancerfonden,  
 

 

 

 

och från lotterierna har vi skickat 
iväg 2451 kr till Världens Barn. 
Känns mycket bra! 
I tipspromenaden för barn vann 
Albin Holmqvist och för vuxna  
vann Roland Eliasson. Grattis till 
er som får varsin chokladask! 

Vi vill också tacka Tomas Pettsson 
för granen, Krister Sjögren, Sonny 
Westergren och Jonas Norragård 
för hjälp med granen, Kjell 
Pettersson för halmbalar, Klinte 
Glas för lån av skylift, Elisabeth 
Odén för lån av hästvagn - och 
lilla hästen Allan för alla mysiga 
turer för barnen! 
 TACK ALLIHOP! 
God jul från oss alla till er! 

Botvidegänget i Sanda City 

Brasan och ljusen är tända och kaffet är kokt, 
dags för  

Adventskaffe  
i Hildings torp bredvid Petarve vattensåg 

Söndagen 20 december, kl. 14-17 

                        VÄLKOMNA! 
                       Sanda hembygdsförening 
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 Julhälsning 

 Vi ska klara av vårat midvinterblot 

 i sin modernare form. 
 Mot detta tycks ingen ha något emot, 
 uppslutningen är helt enorm. 
 

 Lucior och horder av tärnor 

 har lussat bland tomtar och stjärnor. 
 På krogarna har folk sen före advent 

 runt julborden slitna och proppmätta ränt. 
 

 Kommersen den frodas det tar man för givet 

 och handlar det gör man som gällde det livet. 
 På julafton ränner man runt halva dan 

 i jakt på en något så när hyfsad gran. 
 

 Sen är alla nöjda och på bra humör 

 och äter och dricker i ett enda kör 

 tills mellandagsrean då man får bevis 

 på att man betalat ett oskäligt pris. 
 

 Om givaren på öppet köp ej glömt handla, 
 så kan man dock varan till pengar förvandla,  

 och på detta sätt kanske få lite mera 

 För en dyr present kan man få många flera. 
 

 Så löper det på i nygamla spår. 

 Jag önskar er God Jul och ett Gott Nytt År! 

 

 Inge Glad 
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Efter julhelgen är det skönt att komma ut och röra på sig, 
så ta på bra kläder och skor och häng med på 

 en mellandagsvandring i Västergarn. 

Vi samlas vid Hembygdsgården den 2 januari kl. 10.00 och  
avslutar där med korvgrillning vid vår nybyggda  

grill– och lekplats. 

Välkomna önskar Västergarns hembygdsförening 
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med dans och traditionellt julbord i  

Sanda bygdegård 

Lördag 12 december kl. 19.00 

Musik: Mange band 

Anmälan senast 7 dec. till Ingela tel: 0707 970902 

eller till sandadansforening@hotmail.com 

VÄLKOMNA! 
Sanda dansförening 

Från Gutabygd 2015 

Årets upplaga av Gotlands hembygdsförbunds årsbok handlar om  
turism på Gotland. Ur innehållet:: 

Litterära resenärer genom tiderna - Anna Säve-Söderbergh 

Strandhugg på Stora Karlsö - E. W. Dahlgren 

Sommargästerna vid Tjelder i Boge - Clary Winberg 

Penningbrist räddare av kulturarv - Britta Holm 

Petes lilla Maja - Kjell Göthberg / Laila Göthberg 

Serieön Gotland -  Michael  Scholz 

Örjan Håkansson, målare, grafiker och bildlärare - Jan Brunius 

Källunge prästgård. Ödelagd och återuppbyggd - Ebbe Klint 

Boken kostar 150 kr. 
Kontakta Gunnel Wallin, 242025 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Sön 6    14.00 Gudstjänst i Mästerby kyrka.  Kaffe. 

Lör 12  19.00 Dansföreningens julfest i Sanda bygdegård.  Sid 5 

Sön 13  14.00 Adventsmässa i Sanda kyrka. Öronfröjd. Kaffe. 

Sön 20 14-17 Adventskaffe i Hildings torp.  Sid 2 

Tors 24 23.00 Julnattsgudstjänst i Västergarns kyrka.  
   Rikard Pettersson, trumpet. 

Tors 24 23.00 Julnattsgudstjänst i Mästerby kyrka. Sanda & Klinte  
   kyrkokörer. 

Fre 25  19.00 Musikandakt i Sanda kyrka med Four Ever. 

Sön 27  13.00 Gudstjänst i Sanda kyrka.  

 

 

Lör 2     10.00 Mellandagsvandring med korvgrillning vid Väster-  

   garns hembygdsgård. Sid. 4 

Sön 3   13.00 Mässa i Västergarns kyrka. 

Mån 4  19.00 Styrelsemöte Sanda Hbf hos Ola i gamla affären. 

Ons 6   19.00 Julens sånger i Mästerby kyrka. Åsa Österdahl, Anki  
   Holst, Barbro Markström, Robert Nyström. 

Sön 10 13.00 Gudstjänst i Sanda prästgårdskapell. 

Tors 21 19.00 Antikrundan kommer till Sanda. Föredrag och värde- 

   ring av Ulf Broberg. Kaffeservering. 

Sön 24  14.00 Gutar frågar gutar, etapp 1 i Sanda bygdegård. 

Sön 21 februari Årsmöte Sanda hembygdsförening. 

DECEMBER  2015 

JANUARI  2016 
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Tack för alla bidrag till den nya kopieringsapparaten! 
Många bidrag har kommit in till vår nya kopieringsapparat, fortfa-
rande finns det möjlighet att bidra till den, som ni läste i förra numret 
blir färgen dyr och en del nummer kommer att bli utan färg nästa år. 
Stort tack till givarna: 
Sten Berggren    Kätie Jung 

Eva o Gustavo Carlsson Fuente Arne Åkerman 

Kjell Jarebjörk o Monica Grant Västergarns hembygdsförening 

Freddy o Pia Westergren  Leif Hellman 

Per o Kicka Österlund   Ellen Wallin 

Inger o Lars Kastengren  Roger Nilsson 

Gotlands Fiskerimuseum  Laila o Björn Östergran 

Sven o Lucia Bäckstäde   Ulrika o David Björne 

Erik Molarin    Wadets samfällighetsförening 

L o J Kärre     Sandavarpan 

 

Adventsmarknaden i Sanda  
var en trevlig tillställning. 

Stort TACK till: 
Alla besökare, alla säljare, alla  
som skänkt vinster till vårt lot-
teri, både privatpersoner och 

företagare. 
……………. 

Vem tycker du skall bli 
 

Årets Sandabo 2016? 
Skicka dina förslag till 

sanda.bgard@gmail.com 
eller ring till någon i styrelsen 

Sanda hembygdsförening 
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Mellandagsvandring med korvgrillning vid HG    lör 2 jan kl. 10.00 



 9 www.sanda-gotland.net 

   

  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 

Läst på nätet… 

Gotlänning tog fast full chaufför. 
Gunnar Levander från Sanda har blivit uppmärksammad för sitt rå-
diga ingripande vid Schenkers terminal på Arlanda. Gunnar servar 
portar på terminaler runt om i Sverige, och blev vittne till hur en be-
rusad yrkeschaufför körde in på området. Han körde först på Gun-
nars skåpbil och fick sedan försöka fyra, fem gånger innan han lycka-
des backa rätt. Därefter fick han för sig att han skulle lossa last me-
dan det i själva verket var tvärtom, han skulle hämta last.  
Polisen larmades och det slutade med att han fick följa med till polis-
stationen efter att ha blåst positivt på alkomätaren.  Innan dess hade 
han försökt ta alkomätaren från polisen. Gunnar menar att alla lastbi-
lar som kör i Sverige borde ha alkolås.  
Både Sveriges Radio Gotland och Svensk Åkeritidning har uppmärk-
sammat händelsen. 
Källa: www.helagotland.se 
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 1 

MANUS IN SENAST 1/1 2016 

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros 

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

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 

En hyllning till syföreningen! 
”Jag har inte orkat göra så mycket i år”.  
” I år har jag inte gjort nåt alls”. 
”Jaså, säger jag, vem har då gjort alla limpor, äppelkakor, en hel back 
med flaskor fyllda med hemgjord slånbärssaft? För att inte tala om 
högen med stickade strumpor och alla broderade dukar.” 

Så är de, de tappra pantertanterna i syföreningen, som trots sin 
ganska höga ålder, gör så mycket för att hålla Sveriges äldsta syföre-
ning igång och se till så att stationshuset en gång om året blir upplyst 
av både levande och elektriska ljus och fylls av glada och köpvilliga 
besökare. Trångt, varmt och mysigt. Fram med fler stolar och kaffe-
koppar. Gerd langar fram handarbeten och limpor till Peder som kan 
skilja på aida och kongressväv och jag springer väl några kilometer 
fram och tillbaka i gången med varor åt ena hållet och pengar åt det 
andra. Pengarna tar Anna och Anki hand om, de håller ordning på oss. 

Vem är det som köper? Andra gamla tanter, tror ni kanske? Nej, inte i 
Sanda, där finns förutom de viktiga tanterna, en hel del gubbar, 
ganska många ungdomar och några barn i publiken. Tack ALLA som 
kom!   Gunvor  


