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Nu blir det laskigt i Sanda

SPOKSTIGEN
ar tillbaka vid Bygdegarden!
Kaffekalas
med
Röda korset

Oktoberfest i Västergarn

Höstmarknad på Stelor

Vad händer i Sanda och Västergarn?
OKTOBER 2022
Lör 15/10 Höstmarknad & Höstfest vid Hotel Stelor. Start kl 11.00
Sön 16 /10 Västergarn kyrka, Gudstjänst kl. 19.00 – 20.00
Marianne Gottlander sjunger
Tor 20/10 Sanda prästgård. Kyrkis i Sanda kl. 13.30 – 15.30
Mån 24/10 Styrelsemöte Hembygdsföreningen i Sanda bygdegård
Tor 27/10 Sanda prästgård. Kyrkis i Sanda kl. 13.30 – 15.30
Fre 28/10 Spökvandring vid Sanda bygdegård kl 18-19.
Fre 28/10 Liten Oktoberfest. Västergarns bygdegård kl 19.00
30/10
Röda korsets Kaffekalas kl 14.00 i Sanda bygdegård
Vecka 44 HÖSTLOV!

NOVEMBER 2022
Tis 1/11 Bondelunch i Sanda bygdegård kl 11.30-13.00
Tor 3/11 Sanda prästgård. Kyrkis i Sanda kl. 13.30 – 1.30
Tor 10/11 Sanda prästgård. Kyrkis i Sanda kl. 13.30 – 15.30

Välkomna till Röda korsets
KAFFEKALAS kl 14.00 i Sanda bygdegård
söndag 30 oktober.

..
..
..
Valkomna till en laskig kvall med

SPOKSTIG

vid Sanda bygdegård
Fredag 28 oktober kl... 18-19
Kom och träffa SOKENSPOKENA

på en spökstig för barn & modiga vuxna
Kostnad: 30 kr inklusive korv och dryck.
Välkomna! Sanda Hembygdsförening
(I år har vi extra många spöken och korvar)

Veterantraktorutställning
med efterföljande rally/utflykt
Nu var det dags igen! Förra årets utställning och rally/utflykt som då började vid bygdegården i Eskelhem började i år den 11 september vid Sanda
bygdegård.
Totalt fanns 26 fordon på plats. Många intresserade personer hade samlats.
Ägarna/förarna fick berätta lite om sina
traktorer. Rallyt/utflykten gick på en del
småvägar och slutligen till Klinteberget
där vi intog grillad korv och kaffe med
dopp.
Jag fick tillfälle att ställa några frågor till
Kjell Pettersson som är med och anordnar evenemanget. Kjell säger att det
första evenemanget/den första träffen
ägde rum 2016. Jag frågade vidare om
hur länge Kjell hållit på med traktorer.
Han svarade att han nog alltid gjort det.
Kjell fortsatte och sa att det inte var så
mycket underhåll på en veterantraktor

(dvs en som är minst 30 år gammal) eftersom en sådan inte används så mycket. I utställningen och i rallyt/utflykten
så deltog Kjell med en Belarus av 1951
års modell. Den är tillverkad i en fabrik i
Minsk. Den fabriken tillverkar fortfarande
traktorer och har genom åren tillverkat
ca 4 miljoner sådana. Kjell har ytterligare
ett antal veterantraktorer. En som inte är
i trafikdugligt skick ska han renovera när
han drar ner på sin förvärvsverksamhet.
Den traktorn, en David Brown, går på fotogen och bensin. Diesel började nyttjas
ca år 1952. Dieselmotorerna har dock
mycket mer kraft än en fotogenmotor.
Jag frågade slutligen Kjell om hans fru
Ylva delar hans intresse för veterantraktorer. Kjell bollade frågan vidare till Ylva.
Och Ylva svarade att hon också gillar
hästkrafter, de ska dock vara fyrbenta!
Nästa reportage ska kanske handla om
dessa fyrbenta hästkrafter……

Några röster i folkvimlet
Annika Wiklund:
Vilken upplevelse! Ett vackert ljud med
alla traktorer - som en parad för Valdagen. Härligt att se så många yngre
som deltog, både som förare av traktorer
och som medföljande. Och inte minst,
gott med korv!

Ylva Rosenqvist Pettersson:
Det var trevligt att köra traktor. Särskilt
eftersom mitt gudbarn var med. Härligt
att träffa mycket folk.
Emma Lagergren:
Det var första
gången jag
deltog, och dessutom som traktorförare. Både kul
och mysigt.
En fin gemenskap

Text och bild: Agneta Lippman

Höstmarknad på Stelor
Lördag 15 oktober
Kjell Pettersson

Äntligen är vår höstmarknad tillbaka igen och den 15 oktober
är det dags! Musik, mat, hantverk och konst samt enkel lunch
och fika dagen till ära!
11:00-16:00 och gratis inträde! (Pst Höstfest på kvällen)

Nu är det oktober och äpplen ska plockas och mustas, utemöblerna
ska in, båtarna upp och temperaturen går ner. Njut av höstvarma dagar
och plocka svamp och nypon. Ännu är gårdsbutiken öppen med fullt
av rotfrukter med mera vid Stenhuse och Åströms laddar för fullt med
vinterdäck inför vintern.
Passa på att gå på Höstmarknad hos Stelor eller kom till Spökvandringen
vid Sanda Bygdegård. /Allt gott hälsar Sanda Hembygdsförening

Hyr gärna Sanda Bygdegård som passar för både
stora och små möten, kalas och högtidsdagar.
Det finns stora salen med scen och lilla salen att hyra samt ett mindre
mötesrum på övervåningen. Dessutom kan man hyra både porslin och
möbler till egna event. För prislista se hemsidan: sandagotland.se

ANNONSERING i SANDPAPPRET
Hel sida A5: 300 kr
Halv sida: 150 kr
1/4 sida: 75 kr
Föreningsaktiviteter: Gratis

MEDLEMSAVGIFTER 2022
Sanda hembygdsförening
Familj: 150 kr. Enskild: 75 kr
Betala till
Postgiro 28 65 38-4
eller Swish nr: 123 671 35 72

BOKA SANDA BYGDEGÅRD
Ring Åsa S Andersson 0498-242016
sanda.bgard@gmail.com
Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 44
MANUS IN SENAST 25/10
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller epost
sandpappret@sandagotland.se

