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I väntan på valborgselden! 
Många valde att komma till Sanda bygdegård för att fira våren. 

Agneta Lippman var på plats med sin kamera. 
Hennes reportage finns på sidan 2 
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Valborgsmässofirande i Sanda. 
I år kom det mycket folk till bygdegården. Att äntligen få träffas igen 
och fira på vanligt sätt. Elden tändes 
19.30. Den tog snabbt fart. Tur att det 
inte blåste. Lars Österlund och Ove Nor-
ragård övervakade elden, se bild. Tina 
Knutas höll ett vårtal och pratade om 
svenskbyborna i Ukraina. Sedan sjöng 
kyrkokören ett antal visor och slutligen 
hurrade vi för vårens ankomst.  
Därefter var det kaffe med dopp i byg-
degården. Vi var så många som ville fika 
så att flera bord fick plockas fram. Ett 
lotteri med fina vinster. Min kompis Ca-
rin vann på tre av sina fem lotter. Jag 
hade ingen tur.  
Nu ser vi nog alla fram emot en härlig 
och varm vår. Samt en del regn…… 

 

Text och bilder: Agneta Lippman 
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Fagningsdags! 

Det här glada gänget sammanstrålade vid bygdegården den 25 april. 
Det var dags för fagning. Men det är ju ungefär samma personer som 
jag fotade förra året. Ett starkt gäng som orkar och ställer upp. Nästa 

år hoppas vi på viss förstärkning.  
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Fagningsbilder. 

Här jobbar Marie, Gunnel. Åsa 
och Lars i Sanda bygdegårdspark.  

Text och bild: Agneta Lippman 

 Strandstädning i Västergarn 

Tisdagen den 14 juni sätter vi igång med sommarens släkrensning på 
badstranden vid hamnen.  

Vi samlas tisdagar mellan kl 18.00 - 19.00. 
Tag gärna med en egen kratta om du har.  

VÄLKOMNA! 

Västergarns hembygdsförening 
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  Ingenting är längre som förut 

  En gång med planerna högt flygande 

  När man till slut får sin pension 

  Så kommer glömskan tanklöst smygande 

  och sabbar all ens intention 

  Det gäller brillor man förlagt 

  Hörapparater som man glömt 

  Sånt som försvinner i jämn takt 

  Och sophinken man borde tömt 

  Mobilen ska man ha med jämt 

  Och när man fumlig söker swisha 

  Så kan det verka som ett skämt 

  Åt vilket folk runtom hörs fnissa 

  Förutom plånbok, leg och nycklar 

  Ska man ha kort och minnas koder 

  Och ha sin hjälm på när man cyklar 

  Samt veta väglaget som råder 

  Om nu allt detta går i lås 

  Och man har tillräckligt med flås  

  Så kan man ge sig sjutton på  
  Att man när klockan just slår två 

  Det än en gång har skett 

  Att man glömt pillren klockan ett 

  Inge Glad 

  

  Välkommen tillbaka Inge Glad. Det var längesen  
  vi fick läsa dina kluriga dikter i Sandpappret.  
  Hoppas det blir fler snart. 
  Gunvor 
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Spelmansstämma  
i prästgårdsparken i Sanda söndag 12 juni 

Musik i parken och kyrkan. 
Försäljning av kaffe och grillat 

Kl 13.00  
startar  stämman med en spelmansmässa 

 i Sanda kyrka. 
 

VÄLKOMNA! 

Arrangörer:  
Folkmusikgruppen Spelfolki, 
Sanda hembygdsförening,  

Svenska kyrkan,  
Klinte pastorat,  

Sensus studieförbund 

Vill du/ni delta på Västergarns sockendag på festplatsen? 

Årets sockendag 2022 blir lördag den 23 juli 
gemensamt med Träibatens kappsegling i hamnen. 

Det är ett bra tillfälle att presentera ditt företag eller förening,  
försäljning av produkter och hantverk, sång     

och musik, 
   uppvisningar mm.  

För mer info och anmälan  
ring eller maila: 

Ingela Penje tel. 0709-527072, 
ingela@ingelapenje.se 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Lör 4  14.00 Konfirmation i Sanda kyrka 

Sön 5 10.00 Gudstjänst i Västergarns kyrka 

Mån 6 11-16 Allmogebåtens dag vid Koviks fiskeläge.  Sid 7 

Lör 11 09.30 Melodikryssfrukost i bygdegårdsparken Sanda. S 11 

Sön 12 11-14 Bakluckeloppis på Västergarns festplats. Sid. 8 

Sön 12 13.00 Spelmansstämma i prästgårdsparken i Sanda.  Sid. 6 

Tis 14 18-19 Strandstädningen startar i Västergarn. Sid.4 

Sön 19 11-13 Veteranbilsutställning vid Sanda bygdegård. Sid. 20 

Fre 24 14.00 Midsommarfirande vid Sanda bygdegård. Sid. 11 

Mån 27 19.00 Styrelsemöte Sanda Hbf i bygdegården. 

 

Fre 1 19.00  Sanda Jazz Station spelar utanför Gullinmuseet. S 9 

Sön 10 17 o 20 Gullinkonserter i Sanda kyrka. Sid. 9 

 

Juni  2022 

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  

Juli  2022 

STORT GRATTIS! 
Vid SM i tornerspel vid Hovdala slott i Skåne tog riddarna i 

Torneamentum hem samtliga medaljer i tävlingen.  
Kunskapens riddare Anders Månsson från Sanda vann båda de 

individuella klasserna samt lagsegern tillsammans med de 
andra riddarna.  
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 Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  

Melodikryssfrukost 

Lördagen 11 juni kl. 9.30. 
Om vädret tillåter så äter vi frukost och löser krysset utomhus i  

bygdegårdsparken, annars är vi i bygdegården i Sanda. 
Välkomna! 

Sanda hembygdsförening 

 

Medlemsavgift Sanda hembygdsförening  
Familj 150 kr - Enskild 75 kr 

Postgiro 28 65 38-4 

Swish 123 671 35 72 eller scanna QR-koden  

Midsommarfirande 
Fredagen 24 juni kl. 14.00 

Sanda bygdegård 

 Vi klär stången tillsammans. 

 Ta gärna med blommor. 

 Musik och sång. 

 Dans kring stång. 

 Kaffe och jordgubbstårta. 

 Tur i lövad skrinda för barnen 

          VÄLKOMNA! 
 Sanda hembygdsförening 

Vill du baka en tårta till midsommarfirandet? 

Du får naturligtvis betalt för ingredienserna. 
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Sanda Västergarn Röda Kors 

Blomskottsauktion 

Sanda Västergarn Röda Kors hade den 3 maj sin sedvanliga blom-
skottsauktion i Gervaldsgården. Det var många som hörsammat inbju-
dan och det var många växter - både ute och inne, som bytte ägare. 
Agneta var auktionist och ca 3 800 kr kom det in den kvällen. Auktion-
en har sedan fortsatt på nätet och är ännu öppen, så slutsumman för 
blomauktionen är inte klar. Efter auktionen drack vi kaffe och te och 
åt Agnetas goda limpa, innan vi tackade varandra och sa hej då.  
Allmogebåtens dag vid Kovik 

På nationaldagen är det aktivitet vid Kovik med Treibaten. Då är 
Sanda Västergarn Röda Kors på plats och säljer kaffe/te med kakpåse 
eller kaffe/te med smörgås - naturligtvis kan man få köpa båda.  
Varmt välkomna! 
Västergarnsdagen  
I sommar kommer Sanda Västergarn Röda Kors att delta i Väster-
garnsdagen 23 juli och vi kommer också att försöka anordna en buss-
resa i augusti. Mer information kommer i juli– och augustinumret.  /
Inger/ 

 

Svenska kyrkan 

Musical ”Ogräs i rabatten” 

Lördagen den 14 maj hade Klinte pastorats barnkörer inbjudit till en 
musical i Sanda bygdegård. Bygdegården var fullproppad med glada 
och förväntansfulla barn, föräldrar, mormor, farfar med flera. Musica-
len ”Ogräs i rabatten” framfördes med bravur av barnen och leddes 
av bland andra Erik och hans hustru Linnea, Elin och Sophie. Medver-
kade gjorde också Gertrud på flöjt, och Janne präst på trummor. Mu-
sicalen tog oss med på en tankeväckande resa om att varje blomma är 
värdefull - maskros liksom äkta ros. Trädgårdsmästaren, som älskar 
alla blommor och fru Strängström, som bara vill ha äkta rosor i sin 
rabatt. Sophie var lysande som fru Strängström och Elin som träd-
gårdsmästare, men allra bäst var barnen som sjöng och agerade. Tack 
för en fin föreställning och för allt arbete ni vuxna har lagt ner. Gör 
gärna en repris.  
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Kristi himmelsfärdsdag 

Kristi himmelsfärdsdag var det premiär i Sanda kyrka för Mästerbykö-
ren. De sjöng så vackert - nio tjejer under Eriks ledning. Gudstjänsten 
började med att vi samlades ute för att höra Sophie kula från tornet. I 
kyrkan sjöng kören bl.a. En vänlig grönskas rika dräkt och Uti vår 
hage, vi sjöng några psalmer under Lars-Eriks ledning. Janne predi-
kade om att både vända blicken uppåt och runt omkring oss. Tina 
hade tänt alla ljus så vackert. Det var en rofylld stund och när vi kom 
ut ur kyrkan kom det ett välsignat regn. /
Inger/ 

 

Majblomman 

I år såldes det återigen Majblommor. 
Pandemin har gjort att försäljningen le-
gat på is. Men klass 6a och b i Klinteskolan har verkligen varit duktiga 
att sälja och bl.a. sandabor har varit köpvilliga. Cirka 24 000 kr har 
barnen dragit in till Majblomman!!! Pengar som gör sån nytta för 
många - till familjer där det inte alltid räcker till t.ex. en medlemsav-
gift till fotbollen. Och sen får barnen en slant för att de säljer och 
klassen får en slant. Tre bra sätt. 
Tack alla säljare för i år. Jag återkommer till våren 2023.  
Kram från Inger 

Till salu 

Rieju drac rr –02 

Pris: 2 500 :- 
Lite oljefix 

Åsa 070 9942016, 
kvällstid 

TACK till alla som hjälpte till vid valborgsfirandet och  
alla som skänkte vinster till lotteriet! 
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Byggnaderna vid Kovik 

Norragårds strandbod från Sanda 

Text och foto: Ronny Sagebrand 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodens mittre del är uppförd av ekplank i skiftesverk och hitförd till 
Kovik från Valbyte omkring år 1900 av Gabriel Nilsson, Sanda. En 
kammare med eldstad tillbyggdes 1902 och i motsatta gaveln bygg-
des en avdelning med plats för en häst och kärra. På baksidan bygg-
des ett skjul med snedtak. 
 

Nilsson, vars gård låg långt från stranden, tillbringade veckor i sträck i 
sin bod. Han överlät den till sin svåger Hjalmar Olsson, vars son Edvin 
Norragård på 1940-talet lät Erik Olsson samla sina museiföremål här. 
Boden är sedan dess museets grundstomme. Boden är 11,32 m lång 
och 3.60 m bred. 
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Några tankar 

Respekt 

Visst vill vi alla bli behandlade med respekt. 
Varför blir vi då inte alltid det? 

Ofta sägs eller görs saker av rent oförstånd.  
Vi vet ju oftast inte allt om våra medmänniskor. 
Jag har säkert trampat på ett antal ”ömma tår” i Sanda i rent oförstånd. 
Det är lätt att bara trampa på när man vill ha något gjort eller sagt. 
Att vänta, är inte min starka sida. 
Det är nu som gäller eftersom jag redan har levt större delen av mitt liv 

Det viktiga är ju att den person som känner sig behandlad utan respekt,  
säger det. 
Att den personen vågar. 
Och att den andra personen, som kanske är jag, är öppen och beredd på 
förändring.  
Skadan kan repareras. 
Det är min tro. 
Sedan kan vi gå vidare tillsammans igen.  
Agneta Lippman 

Nu kan du grilla vid Vivesholm. 
Länsstyrelsen har fixat en grillplats vid Vivesholm. Ved finns. 
Mari Andersson har fotograferat. 
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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! 

sandagotland.se 
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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 

sandagotland.se 

Ur skoltidningen Plumpen från Sanda skola maj 1995.  
Tidningen gjordes av 5-6an, lärare var Björn Wassberg. 

Bonden Bertil 
Han har lite över 100 djur, egen och arrenderad jord. Han har fyra 
traktorer och många maskiner t.ex. alla hömaskiner, vedkross, slag-
hack och skogskran som han sätter upp granen vid Sanda affär med, 
sopmaskin, en betongbalja med mera. Han har varit bonde i 21 år. 
Den största avelstjuren väger 900 kg. Men det kan vara farligt att vara 
bonde. En vanlig morgon kom tjurarna ut på vägen. När Bertil skulle 
driva in dom blev en arg, stampade och stångade Bertil en och en halv 
meter upp i luften. Grannen som skulle till jobbet såg vad som hände 
och tutade och lyste på honom så att den blev förvirrad och så kunde 
Bertil komma bort från tjuren. Bertil fick åka till sjukhuset. Som tur var 
var han bara mörbultad. Men det roligaste är när korna får kalvar.  
Av Andreas Sandsjö och Erik Broberg 
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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 2022 

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

 

Betala till 
Postgiro 28 65 38-4  

eller Swish nr 123 671 35 72 

 

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 26 

MANUS IN SENAST 24/6 

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros 

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

sandagotland.se 

 

VESTbygdens LRF-förening  
bjuder in till 

VETERANBILSUTSTÄLLNING 

Söndagen den 19 juni kl. 11.00 - 13.00 

vid Sanda bygdegård 

Korv och kaffe kommer att finnas till självkostnadspris.  

Efter utställningen åker vi en sväng,  
så ta med kaffekorgen. 

 

Har du frågor? 

Ring Sören Pettersson, 
070 760 19 67 

Alla är välkomna! 


