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Vad vet vi om höns? 

Det här ståtliga paret bor vid Hemmungs i Sanda. 
Agneta Lippman har besökt gården för att lära sig mer om höns.  

Läs hennes reportage på sidan 2-3. 
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 Vad vet vi om höns? 

Jag vet ju något men långt ifrån allt. Att höns värper ägg och att tup-
par vill vara ”herre på täppan”. Men vilka raser finns det? Vilken färg 
kan man få på äggskalen? Det finns tydligen 100-tals olika hönsraser. 
Det går att få vita, bruna och ljusgröna/turkosa ägg. Det går inte att få 
svarta ägg. Det finns inte någon gen hos höns som ger svart äggfärg.  
Om hönsen får gå fria så kan man 
hitta ägg på en hönas favoritställe 
t.ex. under en buske. 
Min lillasyster var tokig i djur när vi 
växte upp. Jag gillade också djur, 
men vissa djur räckte det att få se 
på avstånd. En sommar hade vi 
pärlhöns vid vårt sommarställe i 
Dalsland. Det är min praktiska erfa-
renhet av höns. 
Nu till hönsen i Sanda. Jag har kollat 
på och fotat hönsen vid Hemmungs. 
Hönsen går fria på gården och de 
går inte undan när jag vill fota dem. 
Jag frågar Anna vilka raser det är. 
Det är flera olika raser 
och även blandraser. 
 

 

Text och bilder: 
Agneta Lippman 
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Flera av hönsen vid Hemmungs är ju fjäderklädda från topp till tå, dvs 
de har även fjädrar på benen. De är av rasen Stor Brahma. En trevlig 
ras, enligt Anna, men de värper inte så mycket. 
Det finns flera tuppar på Hemmungs och det fungerar bra eftersom 
det är många hönor. Anna tillägger dock att det är en av tupparna 
som bestämmer. På min fråga om det går att ”gosa” med hönsen, så 
säger Anna, att Malva har en favorittupp som hon burit omkring, haft 
med på studsmattan och den har hon kunnat mysa med.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Slutligen, jag fick en  
   kartong med ägg i  
   olika färger.  
   Tack Anna! 
   Om ni vill se färg- 

   prakten på hönsen  
   och äggen så får ni  
   kolla på Sandpappret  
   på nätet. 
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Sanda Västergarn Röda Kors 

Tyvärr blev det ju ingen julmarknad i Sanda och därmed inget lotteri 
för Röda Korset. Coronan fortsätter att ställa till det. Men vinsterna 
finns kvar till ett senare tillfälle… 

Sanda Västergarn Röda Kors har haft en hektisk höst. Insamlingen till 
Världens barn har gått över förväntan - eller kanske inte - vi vet att alla 
är otroligt givmilda. Inför rapporteringen till början av november läm-
nade vi ett belopp på 40 000 kr från vår krets och det kommer att bli 
mer, men exakt hur mycket får ni inte veta förrän i nästa Sandpapper. 
Insamlingen via den digitala bössan i Sandpappret gick bra och företa-
garna i Sanda och Västergarn lämnade det fina beloppet på 19 000 kr. 
Tack alla företagare och alla andra för era gåvor! 
Kaffekalaset gav över 8 000 kr och var en så trevlig eftermiddag med 
fullt vid alla bord och glatt och högt i tak.  
Några kvällar med kaffe och kaka i bygdegården för Fiberföreningen 
och Gotland skall leva gav slantar till vårt Röda Kors.  
Syföreningsauktionen på nätet - tror jag fick in närmare 12 000 kr. Så 
många vackra och goda saker bytte ägare och så roligt att så många 
vill delta både med att sälja och köpa. Mycket extra jobb för Vera och 
Stina. Tack! 
Tack också till alla som delade vår önskan om bidrag till den så sorgliga 
branden vid Gervalds. En stor slant kom in och är nu fördelad.  
Snart firar vi jul och det känns gott att veta att vi gjort en stor insats 
för att många ute i världen skall få vår hjälp. Tack alla av hjärtat! 
Nytt år och nya tag blir det 2022. Om inte pandemin sätter stopp så 
blir det fysisk kroppkaksfest i februari.  

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! 
Vår syförening har fått en massa garner och ofärdiga handarbeten, 
mönster m.m. från May Nygren i Eskelhem. Hon hade hämtat det från 
en släkting och tänkte lämna det till en syförening och då tänkte hon 
på oss. Så nu blir det många nya alster till nästa auktion. Varmt tack!  
/Inger E/ 
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Tack! 
15 oktober 2021 brann det vid Gervalds i Sanda. Mycket kunde 
brandmännen rädda, men vi var fem personer som blev av med våra 
hem och våra tillhörigheter.  
Vi vill tacka alla som hjälpt oss med kläder, pengar och allt annat som 
vi kan behöva. Vi är överväldigade över all givmildhet.  
Tack också till Röda Korset som tog initiativ till en penninginsamling.  
Familjerna som blev av med allt i branden vid Gervalds. 

Julklappstips! 

Från Gutabygd 2021 

Gotlands hembygdsförbunds årsskrift 2021. 

Som vanligt innehåller boken en stor samling intressanta berättelser 
om olika ämnen, skrivna av olika författare. 

Här några exempel: 
Anders Lekander skriver om igelkottar, Per Leino berättar om när 

myxomatosen kom till ön, Ing-Marie Tellström har intervjuat några 
rabbisjägare som tjänade pengar på rabbisöron. Fina russbilder + text 

om russen på Lojsta hed av Anna Ericsson.  
Tant Ada (Block) och Ella ( Hellgren) presenteras av Annika Svahn-

ström och Anna Säve-Söderbergh skriver om Gunnar Säve.  
Clary Winberg skriver om fyra minnesvärda gotlänningar som avled 
2020, Alva Möllerström, Torsten Gislestam, Harald Norrby och Las 

Jakobsson. 

Detta och mycket mer kan ni få för  
150 kr 

hos Gunnel Wallin, tfn 242025 eller 070-291 13 83 
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 Profiler i Sanda  
Nu avslutar jag Profiler i Sanda. Det finns givetvis fler profiler i Sanda, 
Ingen nämnd, ingen glömd! Men för mig är det dags att gå vidare. Att 
vända blad, för att citera en känd person. Jag kommer istället att då 
och då presentera Före och efter. Det kan vara en person som från att 
ha haft långt hår, klipper håret kort. Det kan också vara djur, saker 
m.m. Ett exempel är ett dräktigt sto och sedan hästen med sitt föl. Jag 
tar gärna emot förslag och idéer. Mitt första alster presenteras i nästa 
nummer av Sandpappret. 
Agneta Lippman 

Mellandagsvandring 

Efter jul är det skönt att komma ut och röra på sig, 
så ta på er kläder efter väder och för vandring i terräng. 

Ta med en liten matsäck 

och följ med på en mellandagsvandring i Västergarn. 

 

 

 

 

 

 

Tisdagen 28/12 kl. 9.30 

Vi samlas på parkeringen mitt emot festplatsen. 

Välkomna till en skön promenad! 

Västergarns hembygdsförening 
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 8 Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  

Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Sön 5 14-17 Julmarknad i Västergarn. 
Lör 11 09.30 Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård. Sid 9 

Sön 12 19.00 Mässa i Sanda kyrka. 
Sön 19 13.00 Gudstjänst i Västergarns kyrka.  
   Karin Stenström, sång.  
Fre 24 23.00 Julnattsgudstjänst i Sanda kyrka.  
   Elin Andersson, sång. 
Sön 26 18.00 Julkonsert med FourEver i Sanda kyrka. 
Tis 28 09.30 Mellandagsvandring i Västergarn. Sid 6 

 

 

Lör 1 18.00  Högmässa för hela pastoratet i Mästerby kyrka. 
   Kantorskvartetten. 
Tors 6 10.00 Högmässa i Sanda kyrka. 
Sön 9 13.00 Gudstjänst i Västergarns kyrka. 
Mån 10 19.00 Styrelsemöte  Sanda Hbf i Sanda bygdegård.  

December  2021 

Januari 2022 

önskar styrelsen i Sanda hembygdsförening. 
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Melodikryssfrukost 

Lördagen 11 december kl. 09.30 

Sanda bygdegård 
Anki, Hasse och Rasmus fixar en god frukost till självkostnadspris.  

Vi äter den tillsammans 

och sedan löser vi krysset kl. 10.00 

En trevlig början på helgen. 

VÄLKOMNA! 
Sanda hembygdsförening 

Nu hoppas vi att det går att anordna  

Gutar frågar gutar  
Söndagen 23 januari 2022 kl. 14.00 anordnas första omgången i 

Sanda bygdegård. 

Tävlingen anordnas av IOGT-Nto på Gotland i samarbete med Sanda 
hembygdsförening.  

Det har varit ett års uppehåll på grund av pandemin men nu har  
2020 års vinnare återupptagit arbetet med frågorna.  

Årets frågor görs av Tommy Söderlund, Christer Bolinder  
och Pär Malmros. 

Man tävlar i tremannalag så prata ihop er under julen och kom till 
bygdegården den 23/1 och tävla. Har ni inget färdigt lag, kom ändå så 

fixar vi laget på plats.  

Efter tävlingen blir det kaffe som hembygdsföreningen ordnar. 

VÄLKOMNA! 

IOGT-Nto Gotland                   Sanda hembygdsförening 



 10 www.sanda-gotland.net 

Fibernät Gotland 

Kvällen den 9 november hade före-
ningen ett stormöte i Sanda bygde-
gård. Vi var 14 personer på plats och 
6 personer var med digitalt via 
ZOOM. Vi fortsatte med tidigare dis-
kussioner om hur Fibernät Gotland 
kan hjälpa och stötta medlemsför-
eningarna. Våra medlemsföreningar 
har samma problem som övrig före-
ningsverksamhet. Hur ska en föryng-
ring ske i våra styrelser? Kommer de 
små fiberföreningarna att överleva? 
Vill vi ha den utveckling som skett 
inom elektrifieringen av Sverige? 
Fortsättning lär följa. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Föreningens ordförande  
   Mikael Carlsson Kerstell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Föreningens vice ordförande 

     Eva Andersson 

Text och bilder: 
Agneta Lippman 
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Bondelunch 

VEST-bygdens LRF-avdelning ordnade en traditionell bondelunch i 
Sanda bygdegård den 11 november. Detta var efterlängtat. Det var 
många som kom, åt, fikade och umgicks en stund. De tre glada da-
merna på bild svarade för matlagning och servering. Ylva berättade 
att hon sytt sin fina ”kockmössa” på mellanstadiet, se bild. 

         Text och bilder: 
             Agneta Lippman 
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   UNEA   
   Hemtjänster AB 

Vi  gör din vardag bekvämare 

Vi utför biståndsbedömd kommunal hemtjänst,  
priset är det samma som i regionens regi och  

fakturan kommer från Region Gotland.  

Vi har små arbetsgrupper som ger: 
Kontinuitet i personalgruppen som vet hur du vill ha det. 

 

Det ger trygghet, förtroende och tillit. 
 

Kontaktperson som hjälper dig med kontakter - 
 vårdcentral, sjukgymnast/arbetsterapeut,  

fotvård, frisör, färdtjänst mm. 

Du vet väl att du kan välja oss, eller byta till UNEA Hemtjänster  
i följande socknar: 

Klintehamn  Sanda  Västergarn  Tofta  Eskelhem 

  Mästerby  Väte  Hogrän  Fröjel   Hejde   
Lojsta  Gerum  Levide  Eksta  Sproge  Visby 

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 s.k. rut-städ. 
 

Läs mer på www.unea.se 

VÄLKOMMEN ATT RINGA 0498-24 03 58 

så hjälper vi dig! 
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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 

Ibland blir det inte som man tänkt sig… 

Det är en sanning som gäller i både smått och stort. Just nu gäller det 
vår regering och inte minst vårt pandemiläge. Inte hade vi tänkt oss 
att vi återigen skall ställa in både julmarknader och konserter. Kanske 
hade vi befarat att det kunde bli så, men hoppats på att vi skulle 
slippa.  
Ovanstående exempel gäller stora och allvarliga saker men även små 
förtretligheter kan ställa till problem och irritation. T.ex. när datorn 
lägger av mitt i arbetet med decembernumret av Sandpappret. Det 
hände mig måndagen 22 november, strax innan jag skulle gå på hem-
bygdsföreningens styrelsemöte. Stendöd var den, inget att göra åt, 
inget gick att återställa, det var bara att köpa en ny dator. 
Ungefär halva Sandpappret var sparat på en lös hårddisk men det 
senaste arbetet var borta. I framtiden skall jag vara ännu bättre på att 
spara… 

Så, ungefär en vecka försenat, så har ni det i er postlåda. /Gunvor/ 
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 2 

MANUS IN SENAST 7/1 

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros 

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

 

MEDLEMSAVGIFTER 2022 

Sanda hembygdsförening - 
Familj: 150 kr - Enskild: 75 kr 

 

Betala till 
Postgiro 28 65 38-4  

eller Swish nr 123 671 35 72 

 

 

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 

  
 

 

 

 Profiler i Sanda  
 

 En duktig varpa-tränare 

 och en skojfrisk  

 musiker. 

 Erik Holmqvist 

 

 Text och foto: 

 Agneta Lippman 

 


