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Sparrispremiär 

Agneta Lippman har pratat med Tomas Stenhuse.  
Läs mer på sidan 4. 

  Bild: Agneta Lippman 
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Årsmöte, Västergarns hembygdsförening 

Söndag den 26 mars hölls det årsmöte i Västergarns hembygdsgård, 
hamla skolan. Ingela Penje hälsade alla välkomna, öppnade mötet 
och överlämnade klubban till årsmötets ordförande Peter Molin. 
Ingela Penje redogjorde för verksamhetsåret som av förklarliga skäl 
inte varit så aktivt. Aktiviteter som kunde genomföras sommartid var 
släkrensning vid badplatsen i hamnen på tisdagar, konstutställning, 
tisdagsvandringar och mästerskapsgolf.  
Men på senhösten kunde vi komma igång med en del. Höströjning vid 
hembygdsgården och i Pers skog, där vi för ett par år sedan anlade en 
naturstig med skyltar om djur och natur, insektshotell och stigar, grill 
och lekplats. Grillen används flitigt vid alla aktiviteter.  
På tisdagar skapas det i hembygdsgården, ”Kreativt skapande”, 
”fredagsmys i november”, välbesökt julmarknad i hembygdsgården 
och i trädgården, mellandagsvandring. Inför julen restes så den 
vackra och belysta granen och bocken på festplatsen och lyste upp i 
vintermörkret.  
Vår ”bokbytarbod” är välbesökt. Och med stort tålamod och iver ar-
betar Barbro och Bibbi vidare med Bygdeband. 
Lägenheten i HBG som för ett par år sedan renoverades hyrs ut veck-
ovis under sommaren. Kika in på www.vastergarn.info. Hembygdsgår-
dens sal har hyrts ut till bl.a. födelsedagar, konstutställning, akvarell-
kurser, ayurvedakurser, ledarutbildning, idrottsföreningar och ett an-
tal årsmöten.  
Till styrelse 2022 valdes: 
Ordförande Ingela Penje, vice ordförande Per Widing, sekreterare 
Carina Widing, kassör Eva Widing.  
Ordinarie ledamöter: Håkan Nordenberger, Barbro Vigström, Cat-
hrine Molin. 
Suppleanter: Thommy Ingman, Tomas Johansson, Tommy Nixarfve 
(ny), Lars Sandström och Christella Winzell. 
Revisorer: Jan Svensson, Thomas Karlström, Nina Ljung, Ullakarin 
Sandström. 
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Valberedning: Peter Molin, Majgun Bäckman (ny), Christer Winzell. 
Efter mötet bjöds det på smörgåstårta som Eva Widing gjort. Sååå 
god och kaffi förstås.  
Årsmöten brukar inte alltid höra till de mest spännande mötena. Det 
gäller inte Västergarns möten som alltid är trevliga och alla ser fram 
mot ett nytt och spännande verksamhetsår. 
Text och foto: Ingela Penje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fiskerännorna vid Paån. 

VALBORGSFIRANDE 

Sanda, bygdegården                      Västergarn, Valbyte 

Elden tänds 19.30                            Elden tänds 20.00 

Vårtal och sång                                 Vårtal och sång 

     Servering                          Försäljning av korv och dryck 

VÄLKOMNA! 

Hembygdsföreningarna i Sanda och Västergarn 
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Sparrispremiär! Och lite till… 

Nu är det sparrispremiär. Se Tomas Stenhuse smaka på en av de 
första primörerna på första sidan. Av sorten Prima verde. Förutom att 
vi varje år presenterar sparrispremiären så är jag nyfiken på sparri-
sens årscykel. Tomas svarade så här:  

En skördesäsong är ca 6-7 veckor. Säsongen går att förlänga något 
med en sen sort och säsongen kan också tidigareläggas med tidig sort 
och ännu mer med tunnlar från ca 10/4 - 30/6. Därefter måste sparri-
sen ha sin tid och skjuta plym som blir klar i augusti. Sedan ska den 
stå i tre månader och bygga kolhydrater/socker, vissna ner och över-
föra allt till lagringsrötterna och de ger energi till sparrisanlagen för 
nästa skörd. Enligt Tomas en kul växt som ska ha sina olika faser.  

Text: Agneta Lippman och Tomas Stenhuse. 

 

Några tankar 

Det växer så det knakar ute i naturen. 
Anemone hepatica och Anemone nemorosa har så småningom blom-
mat över.  
 

Varför just dessa latinska ord har fastnat i mitt huvud kan jag undra 
ibland. 
 

Den första sparrisen smakade underbart. 
 

Vad heter sparris på latin? 

Jag googlar snabbt fram namnet Asparagus officinalis. 
Inte fake news, sådant sysslar inte jag med . 
Nu längtar jag efter sommarens första jordgubbar. 
Heter Fragaria x ananassa på latin. 
Agneta Lippman 
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Sanda Västergarn Röda Kors 

Sanda Västergarn Röda Kors hade den 12 mars sin sedvanliga kropp-
kaksfest i Sanda bygdegård. I år kunde vi träffas fysiskt och det var 
många som kom och åt och fick en pratstund. Många portioner hade 
dock beställts innan för avhämtning i bygdegården kring lunch. Ännu 
finns det oro för corona. Men så sakta börjar all verksamhet återgå till 
det nästan normala. Cirka 11 000 kronor kom det in och tillsammans 
med swishpengar via Sandpappret och ”korvpengar” från hembygds-
föreningens arrangemang vid vattensågen kunde vi sända 20 000 kr 
till Ukrainas folk. Dessutom 2 480 kr i bössan vid vattensågen gick di-
rekt till Ukraina.  
Tack alla som bakade kroppkakor, serverade m.m. och framför allt åt. 
Ni är fantastiska, säger jag, som tillsammans med Hasse låg hemma i 
just det - Corona.  
Vår syförening är igång. En gång i månaden ungefär träffas vi och har 
så himla trevligt i denna givande verksamhet. Dock har vi bestämt att 
under den här våren träffs vi i Gervaldsgården. Där kan dessa 13 da-
mer hålla lite avstånd !!! 

 

Den 3 maj klockan 19.00  
kommer vi som vanligt att ha vår  

BLOMSKOTTSAUKTION  
i Gervaldsgården. 

Ta med dig blomskott och plantor både inomhus och utomhus, dahli-
arötter och tomatplantor m.m., ja allt som du vill sälja och som nån 

annan kan få glädje av i sitt fönster eller i sin trädgård.  
Ett jättetrevligt arrangemang, som sen  

fortsätter på nätet via Sandasidan på Facebook, 
som Anna lägger in.  

Men kom nu till Gervaldsgården på tisdagen 3 maj - 
Röda Korset bjuder på fika och en macka.  

Varmt välkomna! 
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Hembygdsvandring 

Torsdag 12 maj kl. 18.00 

Samling hos Anki Wallin på Lugnet 528 

Ta med fika i ryggsäck, 
vi fikapausar under vandringen. 

VÄLKOMNA! 
Anki Wallin och Sanda hembygdsförening 

Gökotta i Västergarn med härlig frukostbuffé 

Söndagen den 22 maj kl. 07.00  
samlas vi vid Västergarns hembygdsgård och går en liten promenad 
för att njuta av våren och se och lyssna på fåglarna i omgivningen.  

Tomas Johansson och Thommy Ingman visar och pekar! 

Mellan kl. 8.00-9.00  
serveras en frukostbuffé, 80 kr per person, dit alla är välkomna, även 

de som inte kan eller vill följa med på fågelpromenaden.  
 

VÄLKOMNA! Västergarns hbf. 
  

Gökotta vid Petarve vattensåg 

Söndagen 29 maj kl. 08.00 

Ta en promenad längs med ån,  
beundra blommorna vid torpet 

eller bara sitt och prata med varandra. 
Ta med matsäcken eller kaffekorgen! 

Grillen är tänd.  
VÅLKOMNA!  Sanda hbf 



 7 
 

 

sandagotland.se 

BYPOP i Eskelhems bygdegård 

Historien om och musiken av Creedence Clearwater Revival 
17 maj klockan 19.00-21.00 

Entré: 150 kr 

Fika finns till försäljning 

Medverkande:  
Ingemar Dunker 

Göran Ekman 

Zia Lindberg 

Anders Ström Git 

VÄLKOMNA! 
Eskelhems Bygdegårdsstyrelse 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Sön 1 13.00 Gudstjänst i Västergarns kyrka 

Tis 3  19.00  Blomskottsauktion i Gervaldsgården. Sid. 5 

Fre 6 17-19  Vernissage konstutställning i Sanda bygdegård. S 16 

Fre 6 19.00  Fredagsmys i Västergarns hembygdsgård.  

Lör 7 11-16  Konstutställning i Sanda bygdegård. Sid 16 

Sön 8  11-16 Konstutställning i Sanda bygdegård. Sid 16 

Tors 12 18.00 Hembygdsvandring. Samling vid Lugnet. Sid.6 

Lör 14 10.00 Fagning vid Petarve och Hildings torp. Sid. 9 

Sön 15 13.00 Gudstjänst i Mästerby kyrka 

Tis 17 19.00 Bypop i Eskelhems bygdegård. Sid. 7 

Sön 22 07.00 Gökotta i Västergarn  Sid. 6 

Sön 22 19.00 Gudstjänst i Sanda kyrka 

Mån 23  18.00 Utläggning av dansbanan i Sanda bygdegårdspark. 

Tor 26 09.00 Musikgudstjänst i Sanda kyrka 

Sön 29 08.00 Gökotta vid Petarve. Sid 6 

Mån 30 19.00 Styrelsemöte Sanda hbf i bygdegården. 

 

Lör 4  14.00 Konfirmation i Sanda kyrka 

Mån 6   Allmogebåtens dag vid Kovik.  

Sön 12 11.00 Bakluckeloppis i Västergarn. Sid. 7 

Maj  2022 

Juni  2022 



 9 Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  

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. 
Arrangörer: Folkmusikgruppen Spelfolki, Sanda hembygdsförening,  

Svenska kyrkan, Klinte pastorat, Sensus studieförbund 

Fagning  
vid Petarve och Hildings torp 

Lördag 14 maj kl. 10.00 

Hembygdsföreningen bjuder på kaffe och grillad korv. 
VÄLKOMNA! 

Allmogebåtens dag vid Kovik 6 juni 
kommer tillbaka i år efter två års uppehåll.   

Snart är det sommar och dansbanan i parken skall ut. 
Kom och hjälp till måndagen 23 maj kl. 18.00 

Hembygdsföreningen bjuder på kaffe och korv.  

Melodikryssfrukost 

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

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

Sanda hembygdsförening 
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Välkommen till socknen! 

Ja, nu är vi då igång igen efter långt, långt pandemiuppehåll, för att 
hälsa välkommen till nyinflyttade, återvändare och procentare i sock-
narna. Med procentare menar jag de som är bosatta här mer än 80 % 
och känner sig som sockenbor och gotlänningar, men av olika orsaker 
inte kan skriva sig här.  
Vi börjar med återvändaren. 
Kalle Utterberg, som återkommit till Västergarn och nu bor på Am-
mor 500 sedan 2018. Här bor också Kalles flickvän Jaqueline Svärd 
som kommer från Lärbro, alltså flyttat lite söderut och till kusten.  
Kalle har en lite rolig återvändarehistoria. Han föddes i Västergarn på 
Strandvägen. Lantmäteriet började titta på sockengränser och ser att 
sockengränsen går igenom fastigheten ”Strandvägen”. Några av bygg-
naderna står i Sanda socken och en del i Västergarn. Det beslutas då 
att hela Strandvägen bir en fastighet i Sanda socken och nu blir Kalle 
en Sandabo.  
Han går gymnasiets linje Fordon och transport, flyttar från Sanda och 
hemmet till Stenkumla, kör Arlas mjölkbil, kör grädde till fastlandet. 
Nu skall farfar Henna och farmor Gun flytta till Klintehamn, så Kalle 
köper huset och blir husägare och återigen Västergarnsbo. Återvän-
dare alltså. Nu valde han att köra mer och mer här hemma på ön, som 
mjölk och betong mm, bygger sig en verkstad och fixar med bilar och 
startar företaget Utterbergs Bil & Trädgård.  
Här hyr man ut släp, säljer, balanserar och byter däck och mekar med 
det mesta när det gäller bilar. Kalle klipper gräsmattor också och hjäl-
per till med trädgårdsarbete och jobbar halvtid på Visby golfklubb.  
Jaqueline gick på Donnergymnasiet i Klintehamn, estetlinjen, älskar 
musik, tycker om att teckna och måla och önskar sig ett litet träd-
gårdsland och ett orangeri, men tomten räcker inte riktigt till, eller? 

Jaqueline jobbar ute på Visby golfklubb och på Stelor med att städa, 
putsa och feja så att det ser fräscht, rent och snyggt ut.  
Så välkommen till socknen säger vi i Västergarn/Sanda hembygdsför-
eningar gm Majgun Bäckman. 
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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 

 

Ellen Wallin 95 år. 
Idag den 21 april firade vi Ellen på 
hennes årsdag. Ett riktigt kaffekalas! 
Samma dag som drottning Elisabeth 
fyllde 96 år. Två härliga damer. Och 
still going strong. 
 Ellen i sina virkade mössor eller 
mönstrade kepsar och drottning Eli-
sabeth i sina vidbrättade hattar med 
konstgjorda blommor.  
Vem vill inte åldras om vi får vara så 
här pigga? 

Text: Agneta Lippman 

Bild: Agneta Lippman 
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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 22 

MANUS IN SENAST 27/5 

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros 

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

sandagotland.se 

KONST UNDER CORONAPANDEMIN - BYGDEGÅRDSTURNÉ 

SANDA bygdegård 

Vernissage fre 6 maj 17.00-19.00 med liveframträdande  
av Jan Ekedahl tillsammans med Marie Axelsson.  
Öppet lör7 - sön 8 maj 11.00 - 16.00 

KRÄKLINGBO bygdegård - 29 april - 1 maj. 
NÄS bygdegård - 13 maj - 15 maj 


