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Ännu flera 
Årsmöten med 
smörgåstårta!

i VÄstergarn
och i sanda

Melodikryss 
      på lördag!

DISCO

Årets Sandabo
presenteras!

Ny Ordförande
i Sanda Hem-
bygdsförening

Sandpappret



Lör11/3 Melodikryss i Sanda bygdegård kl. 9.30-11.00

Lör18/3 Disco i  Västergarns Hembygdsgård kl. 17.00-21.00

Sön 19/3 Årsmöte Västergarns Fiskareförening kl 16.00

Sön 26/3 Årsmöte Västergarns Hembygdsförening kl 11.00

Mån 27/3 Styrelsemöte Sanda Hembygdsförening kl 19.00

Fre 31/3 Disco i Sanda Bygdegård kl. 17.00-21.00

Mån 10/4    Årsmöte med Wadets samfällighetsförening kl 14.00 
           i Västergarns hembygdsgård.

Sön 16/4 Trädgårdsmarknad vid Västergarns Hembygdsgård kl 12-16

Sön 16/4 Stämma Fiberföreningen Sanda Bygdesgård kl 16.00

Vad händer i sanda och Västergarn?

MARS 2023

APRIL 2023

ÅRSMÖTE
Årsmöte med Wadets samfällighets-
förening måndag den 10/4 kl 14.00 i 
Västergarns hembygdsgård. Kaffe och 
smörgåstårta serveras. Välkomna.

MELODI
KRYSS
FRUKOST

Äras den som 
äras bör...

LÖRDAG
11 Mars

Frukost serveras 
från kl 9.30 till 

självkostnadspris.
Kryss och pennor finns.

Välkomna! Det är ingen barnlek att 
få ihop ett Sandpapper 
och det tar sina timmar.

RÄTTELSE

ÅRSMÖTE

VäSTERgaRNS 
FiSkaRFÖRENiNg
Årsmöte med Västergarns Fiskarfören-
ing Söndag den 19 mars kl 16.00 i 
Västergarns hembygdsgård. Kaffe och 
smörgåstårta serveras. 
Välkomna hälsar Styrelsen.

Det blev ett Sandalag som vann årets 
upplaga av Gutar frågar Gutar. Med i 
det vinnande laget var hembygdsföre-
ningens förra ordförande, Marie An-
dersson, samt Viking Pettersson och 
Elisabeth Bendelin Pettersson. 

De vann med en utslagsfråga över ett 
lag från Fole, genom att veta vem som 
är Gutamålsgillets nya ordförande. (Lotta 
Sandström). Totalt deltog 8 lag i finalen.
Det var 40:de året som tävlingen genom-
fördes på Gotland. Det vinnande laget får 
nu det hedervärda uppdraget att göra 
frågor till nästa års tävling.

Det var 40 året som tävlingen genom-
fördes på Gotland.  Det vinnande laget 
får nu det hedervärda uppdraget att 
göra frågor till nästa års tävling.

Final i gutar 
FrÅgar gutar En person som har gjort det arbetet 

under många år med den äran är Gun-
vor Malmros. Hon har varje månad fram 
till och med september förra året varit 
redaktör, skribent, producent och korrek-
turläsare samt projektledare för annon-
ser och hela produktionen ända sedan 
starten i mitten av 1990-talet.

Vi beklagar att det inte kom fram under 
årsmötet och vill att Gunvor ska veta att 
hon är en stor del i Sandas och Väster-
garns utveckling och sammanhållning 
under åren med Sandpappret. Det har 
gjort att vi känner varandra bättre när vi 
kan ta del av allt som händer i socknarna.

TACK GUNVOR!



Sanda hembygdsförening 
valde ny ordförande

Valen var snabbt avklarade, hela styrelsen 
utom ordföranden Marie Andersson, om-
valdes. Till ny ordförande valdes Ann-Chris-
tin Wallin. Övriga styrelsemedlemmar är 
Ola Arvidsson, Gunnel Wallin, Lars Öster-
lund, Åsa Sjögren Andersson, Magdalena 
Öhlund och Julia Sjöberg.

Många aktiviteter planeras 2023, förutom 
det som brukar hända varje år kan nämnas 
att man planerar en stor jubileumshelg 22-
23 juli, eftersom hembygdsföreningen fyl-
ler 100 år.

Alltid lika spännande är det att få reda på 
vem som blir Årets Sandabo. I år är den ly-
cklige Tomas Åström. Tomas driver Åströms 
Sanda AB – Däckverkstad. Dit kommer en 
strid ström av besökare från alla delar av 
ön, han sätter verkligen Sanda på kartan. 

Vanligtvis får man fastlagsbullar på 
årsmötet, men i år hade Eivor och Ger-

serter, dans i parken, spökstig i parken, 
adventslunch med liten marknad, julbord 
med dans. Tillsammans mad kyrkan och 
Gotlands spelmansförbund anordnades 
spelmansstämma i juni och i september 
serverade man kaffe och bullsmörgås till 
flera hundra cyklister under Cykel Gotland 
360 i gott samarbete med Röda Korset. 

En lekplats invid bygdegården har färdig-
ställts, kommer att invigas 2023. Genom 
ekonomiskt bidrag från Leader Gute har 
föreningen kunnat göra en ny hemsida. 

Ekonomin är god, plus 67 000 i kassan, en 
del beroende på uthyrning till militären ett 
par veckor, ”coronastöd” och ”elstöd”

Söndagen den 26 februari höll Sanda 
hembygdsförening sitt årsmöte i San-
da bygdegård med 35 medlemmar 
närvarande. Årsmötet leddes av ord-
föranden Marie Andersson och sekreter-
are var Lars Österlund.  

Betalande medlemmar var vid årsskiftet 
204 st, varav 155 familjer och 49 enskil-
da och under året har bygdegården varit 
uthyrd vid cirka 60 tillfällen.

Verksamheten har kommit i gång bra efter 
pandemin. Många välbesökta aktiviteter 
har genomförts under året. Tipspromenad-
er, valborgsfirande, gökotta, melodikryss-
frukostar,  midsommarfirande, Gullinkon-

Hänt i Sanda Hänt i Sanda

Sanda hembygdsförenings styrelse 2023
Ann-Christin Wallin, ordf. ac.wallin@hotmail.com, 0707 44 20 17

Ola Arvidsson, vice ordf. olapagotland@telia.com, 073 979 71 02

Gunnel Wallin, kassör, ge.wallin55@gmail.com, 070 291 13 83

Lars Österlund, sekreterare, larsosterlund@hotmail.com, 073 683 67 33

Magdalena Öhlund, ledamot, magdalena504@hotmail.com, 076 840 56 52

Julia Sjöberg, ledamot, juliagotland@gmail.com, 073 814 20 96

Bokningar - Åsa Sjögren Andersson, asa.s.andersson@gmail.com, 070 994 20 16

tidningsutdelare 
sökes    med   lokalsinne
Vi behöver en till som kan hjälpa till att dela ut Sandpappret i Sanda. 

Det är till varannan månad med en körsträcka på ca 3 mil som jobbet gäller. 

Intresserad? Kontakta Gunnel Wallin 070 291 13 83

trud fått semester från bullbaket. I stället 
serverades marsipantårta. Varför denna än-
dring? Jo, föreningen fyller 100 år i år, vilket 
som redan nämnts kommer att firas senare 
i sommar, tårtan var alltså en liten föraning 
om vad som komma skall. 

Kvällens föredragshållare var Malin Nau-
wark, forskare i litteraturvetenskap på 
Svenska barnboksinstitutet. Hon deltar just 
nu i ett projekt, ”Om Astrid Lindgren-kod-
en”. Astrid skrev sina böcker med steno-
grafi, det finns 670 stenogramblock spa-
rade. Målet med projektet är att generera 
ny kunskap om världsförfattaren Astrid 
Lindgren genom den första studien av 
hennes originalmanuskript, och att bidra 
till generell metodutveckling för analys av 
handskrivna dokument. Läs mer: https://
www.barnboksinstitutet.se/forskning/
astrid-lindgren-koden/medverkande/

Gunvor Malmros

Tomas blev Årets Sandabo!



Årsmöte 
Västergarns 
Hembygdsförening 
Söndag 26 mars kl. 11.00 
i Hembygdsgården 
Vi visar ett bildspel på vad som har hänt 
under året. Efter mötet bjuder vi på smör-
gåstårta, kaffe och trevlig gemenskap. 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda 
senast 27 februari. 

Vid frågor, kontakta:
ordf. Ingela Penje, 
tel: 070-952 70 72 

                                  Varmt välkomna!



Välkommen till socknen!
Trägen vinner sägs det, så vi gör en nys-
tart på att hälsa nyinflyttade ”Välkom-
na” till socknen. Den har ju legat på is 
ett tag så Nyinflyttade kan de vara som 
kom till socknarna Sanda/Västergarn 
under pandemin och därefter. 

Har tagit fram mitt block, ser där att det 
finns en del besök att göra.

Jag börjar med familjen Jakobsson/
Nilsson som flyttat in på Mafrids 712 i 
Västergarn. Jennie Jakobsson och Joel 
Nilsson som är Visbybor från början men 
efter studier och jobb i storstan och 
utomlands ville tillbaka till ön igen och 
nu med familj för här finns nu två barn, 
Majken 8 och Alvar 6 år. 

Drömmen var nu ett hus i en strandsock-
en med en liten ladugård, uthus och lig-
ga intill en byväg. Allt stämde så bra in på 
huset de nu hamnat i så flyttlasset läm-
nade Hägersten i januari 2020. 

Sommaren 2021 hade sin vigsel i 
trädgården och ett fint bröllopsfoto med 
hela familjen från den dagen pryder nu 
en vägg i ett av rummen, så fint.  

Joel som är frilandsfotograf hade lite 
trögt i början här men nu rullar det på 
säger han, han jobbar bland annat med 
Region Gotland och med Gotlands Media. 

Jennie är brodös, har studerat kläddesign 
två år i Florens,samt har en tre årig hant-
verksutbildning på Handarbetets vänner 
HV och jobbat på Hennes & Mauirits med 
design. Så Jennie är en hantverkare av 
stora mått och har nu en egen verkstad/
atelje hemmavid, slipper restider som 
istället barnen nu kan få del av. 

En solig och fin söndag dvs den 19 feb 
bjöd Västergarns Hembygdsförening in 
till Afternoon Tea i bygdegården. Det 
var många från Hembygdsföreningen 
och från Västergarn som bakat, dukat 
och fixat inför eventet. 

Jag lyckades, trots brådskan, att samla 
de flesta på en bild. Ingela Penje var den 

Hon har nu känt behovet av att bredda 
sig och intresset för en måleriutbildning 
och då i måleri.  I sin verkstad de byggt 
har Joel också plats för sitt hantverksar-
bete som är fotografering med mycket 
arbete vid datorn. 

Dottern Majken som går i Sanda skola är 
pyssel intresserad men tycker också om 
ridning och är då i Levide och ponny pa-
trullen som finns där, i Sanda finns 4H i 
Gervalsgården och där trivs hon.

Lillebror Alvar går på förskolan i Klinte-
hamn och skall bli fotbolls proffs hans 
moderklubb är Levide IF. Husdjur finns i 
familjen, utomhus finns höns men fåge-
linfluensan begränsar deras liv lite, kat-
ten Kennth en blyg lurvig kille med stål-
grå päls, och så hon från storstan, den 
fina kattdamen Lady med fin stamtavla, 
gå ut? Nää, det är så gott här i soffan, så 
klappa mig bara lite så är jag nöjd.  

Hela familjen trivs gott men saknar lite 
stigar och möjligheter att ta sig runt på i 
omgivningarna, något vi får råda bot på 
och då tillsammans hjälpas åt så går allt 
lättare och fortare, och roligare blir det.

Så vi Västergarn/Sanda Hembygdsförenin-

gar hälsar er varmt Välkomna till socknen 

genom Majgun Bäckman. 

Hänt i Västergarn

som ytterst höll i trådarna. Det var mån-
ga som kom redan kl 14 så de ansvariga 
fick snabbt plocka fram ytterligare bord 
och stolar. Jag fångade några gäster på 
bild när de tog för sig från det välfyllda 
kakbordet. Det här får gärna, enligt mig, 
bli ett återkommande event.

Text och bilder: Agneta Lippman

Afternoon TeaAfternoon Tea



Finns det någon som 
känner igen sig?
Jag vill dela med mig av ett minne 
från söndagsskolan i Sanda då jag var 
söndagskolslärare tillsammans med 
Martin och Dagmar Lindgren.

Jag hittade ett kort i mitt album som jag 
tror är taget någon gång mellan 1979 
och 1980, ( jag kan ha fel är det någon 
som vet säkert så får ni rätta mig! )

Kortet är taget utan för Gervaldsgården en 
söndag efter vi hade avslutat söndagss-
kolan och barnen hade fått sin söndag-

skoltidning. Denna söndag hade vi besök 
av farbror Emil som är med på kortet.

Gervaldsgården var ett Missionshus ti-
digare, som tillhörde Missionsförbundet 
där man även hade gudstjänster vissa 
söndagar. Söndagsskolan samlades ter-
minsvis söndagar 9:30 och den hade 
två grupper, de yngre barnen och de 
äldre. Martin ansvarade för de äldre bar-
nen och Dagmar och jag hade de yngre 
barnen. Vi började alltid söndagsskolan 

med att alla samlades, då vi sjöng olika 
sånger som jag spelade gitarr till. Ibland 
tog Martin upp sin fiol och spelade med 
och var Emil på besök så blev det även 
orgelkomp vill jag minnas. Om barnen 
hade en slant med sig så samlades den 
in i vår sparbössa som skickades till ett 
välgörande ändamål. Efter den lilla sam-
lingen delade vi upp oss i de olika grup-
perna. Vi hade alltid något tema som var 
hämtat ur Bibelns berättelser och sedan 
hade vi någon kreativ aktivitet som måln-
ing, klippa och klistra. I slutet på varje ter-
min hade vi en jul och en sommaravslut-
ning då föräldrarna var inbjudna.

Några av namnen på de härliga 
”söndagsskolbarnen” som jag kommer 
ihåg är: Johan Bergström, Niclas Hjorter, 

Niclas Olsson Helena Kåring fd Olsson, Ka-

trin Pettersson, Olof Widing, Lisette Ceder-

gren, Mårten Olsson. 

De övriga barnen kan jag tyvärr inte 
komma ihåg, det är en del år sedan och 
mina minnesluckor börjar komma.

Tyvärr var inte Martin och Dagmar själva 
med på kortet och dem jag minns med 
värme och kärlek. 

Marita Lukowiesky

kroppkakelunch i Bygdegården
Gott, fullsatt samt glada och mätta blev 
alla besökare vid Röda Korsets lunch.
Kroppkakor tycker många om!

Några av de om bakat kroppkakor 
var  Astrid Öberg, Eivor Widing, 
Gertrud  Andersson, Vera Sandsjö 
och Inger Ericsson.

Foto: Agneta Lippman

Hänt i SandaHänt i Sanda



Fritt skapande 
i Västergarn

De börjar varje gång med kroki-teckning 
och har ofta en modell som ska avteck-
nas. Ingen naken-modell! 

Sedan fortsätter kursen. Dagens tema 
den 14 februari framgår av bilden nedan 
med text. Kursledare är Ingela Penje. 

Text och bilder: Agneta Lippman 

Varje tisdag efter lunch träffas ett gäng 
tjejer i Västergarns bygdegård. De går 
en kurs med namnet ”Fritt skapande”. 

Hänt i Västergarn

Västergarn Trädgård AB 
Hjälper dig med trädgårdsskötsel 

 

• Fruktträdsbeskärning 
• Busk- & häckklippning 
• Gräsklippning 
• Rabatter 
• Anläggning 
Kontakta Eva Widing tel. 070-4499616 
eva.widing@outlook.com 

Majgun Bäckman

Grace Carlberg Gun Scherwall



STENHUSE GÅRD
– Jag fryser!
– Gå in i hörnet då, där är det 90 grader

– Vilket djur kan inte göra kullerbyttor?
– Antiloop

– Varför hade dinosaurierna inga pengar?
– De handlade på Krita.



ANNONSERING i SANDPAPPRET
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

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i april.
MANUS IN SENAST 28/3.

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller epost
sandpappret@sandagotland.se

        Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med

MEDLEMSAVGIFTER 2023
Sanda hembygdsförening 
Familj: 150 kr. Enskild: 75 kr
Betala till
Postgiro 28 65 38-4
eller Swish nr: 123 671 35 72

Hyr gärna Sanda Bygdegård som passar för både 
stora och små möten, kalas och högtidsdagar.

Dags att betala Medlemsavgiften till Hembygdsföreningen
Betala med giro eller Swisha hälsar Gunnel! 

SandaVälkommen till

Mars, mars, måne...
Jag kan lur di till Skåne skojade vi förr och det är skönt att våren är på 
gång och dagarna ljusnar.  Denna månad bjuder också på Discodans för 
alla barn och ev föräldrar som kan få smygdansa lite i hallen till bygde-
gårdarna. Annars är det några årsmöten kvar att besöka och sen blir det 
snart påsk så ta in lite kvistar redan nu så hinner dom slå ut.

Vi söker även en Sandpappersutdelare varannan månad till Sanda, så hör 
av dig om du är intresserad.   /Allt gott hälsar Sanda Hembygdsförening


