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Grötlunch & Adventskaffe
Lör 26 november i Sanda Bygdegård

ADVENTSGUDSTJÄNST 
med Fredrik Willstrand

Sön 27 november i Västergarns kyrka

JULMARKNAD 4 DEC 

i Västergarns Hembygdsgård

Julbord med Dans
Lör 10 december i Sanda Bygdegård

Tomten kommer snart!



Lör 26/11 Grötlunch/Adventskaffe i Sanda Bygdegård kl 11.00–15.00 

Lör 26/11 Julstök på Stelor från kl 12.00

Sön 27/11 Adventsgudstjänst Västergarns kyrka kl 11.00

Lör 3/12  Tomten kommer till Vattensågen i Sanda kl 14.00–16.00 

Fre 2 & Lör 3/12  Julpub på STELOR 17.00 – sent

Sön 4/12  Julmarknad i Västergarns Hembygdsgård kl 13.00–16.00

Lör10/12  Julbord med Dans i Sanda Bygdegård kl 18.30 – 24.00

Fre 9 & Lör 10/12  Julpub på STELOR 17.00 – sent

Sön 11/12  Familjegudstjänst med luciatåg kl 14.00. Adventsfika.

Fre 16 & Lör 17/12  Julpub på STELOR 17.00 – sent

Lör 24/12  Julafton GOD JUL!

Sön 25/12 Julotta med extra musik i Västergarns kyrka kl 07.00

Mån 26/12 Julkonsert med FourEver i Sanda kyrka kl 18.00.

Vad händer i Sanda och Västergarn?

NOVEMBER 2022

DECEMBER 2022

Välkomna på Grötlunch & Adventskaffe 
i Sanda Bygdegård lördag 26 november
Det blir tomtegröt och skinksmörgås med Adventskaffe därtill.
Röda Kors lotter och hembakat och hemgjorda julklappar till försäljning.
Öppet från kl 11.00-15.00. Välkomna!

Sanda-Västergarns Röda Korskrets tillsammans med Sanda Hembygdsförening



Tomten kommer 
till Vattensågen!

Adventsgudstjänst 
med Fredrik Willstrand 
i Västergarns kyrka

Nästan bara bra

Nu har det blivit riktigt ljust
Och väldigt vackert där vi bor
Man blir helt bländad och förtjust
Visst är det bättre än i fjor

 Föryngringsytorna vi fått
Ser nästan ut som ängar
Och positivt har vi förstått
Är att en del får mera pengar

                                            Inge Glad

VEST-Byggdens LRF avdelning 
välkomnar alla barn och vuxna 
till Tomte med överraskning 
vid Vattensågen Sanda, 
lördagen den 3 december 
mellan kl 14-16. Välkomna!

Söndag 27 nov
Kl 11.00–12.00 

Fredrik Willstrand 
sjunger och efter 
gudstjänsten äter 
vi Adventsgröt tillsammans.
Välkomna!

Foto: Agneta Lippman

SANDA
ADVENTS

KAFE
Sönd 4 dec kl 12-17

Saffransbullar, pajer,  
och julsmörgåsar

Välkomna!

SANDA KAFE
(Gamla affären mitt i Sanda)



Spökstigen var välbesökt!

Hundutställning i Dalhem

Tack också till alla som hjälpte till och 
som spökade. Nästa år ska vi  försöka 
vara ännu mer på bettet och skrämmas 
så in i norden!
Nu tar sokenspökena semester tom påsk.

Tack alla som barn och modiga vuxna 
som vågade komma och gå spökstigen 
bakom bygdegården. Vi grillade över 
250 korvar och serverade massor av 
dricka och kaffe.

Det var höstutställning i Dalhems 
Ridhus söndagen den 20 november. 
Sandaborna Nils Johansson och Martin 
Hemmungs deltog. 

Nils med sin drever i jaktklass och Martin 
med sin Basset Fauve de Bretagne i valp-
klassen 6-9 månader. Nils drever vann pri-
set BIR dvs bäst i rasen. Martins basset fick 
inget pris denna gång. På bilderna ser ni 
Martin respektive Rosemary Westergren. 

Foto: Anette Kahl

En röst i folkvimlet
– Det är första gången jag är med. Tråkigt att vår valp inte fick 

något pris säger Malva Hemmungs.

Text och bild: Agneta Lippman



Kaffekalas med guldkant
Söndagen den 30 oktober hade Sanda 
Västergarn Röda Kors sitt årliga stora 
evenemang i Sanda Bygdegård. Kaf-
fekalas och syföreningsauktion. Kaffe-
borden var dukade med vita dukar , ljus 
och ännu dahlior i allsköns färger. 

Och ett kakbord  där ingenting fatta-
des. Goda bullar, gorån, pariservåfflor, 
mandelmusslor, tunnrån, spritskransar, 
smörkransar, bondkakor, sirapsstänger, 
halvmånar, drömtårta, chokladdrömmar 
- tror jag fått med de flesta och också 
fanns det frukostbullar med smör och 
ost. Ja ni ser inget fattades. Och för för-
sta gången tog en kaksort slut ! Bygde-
gården var fullsatt – ett hundratal. Och 
en stor skara barnfamiljer som gladde oss 
mycket. Vid påtåren började auktionen 
med syföreningens arbeten och annat 
skänkt samt ätbart. Glad stämning och 
mycket god budgivning. Sydda dukar, 
stickade strumpor, broderad kudde, virk-
ade pumpor, vanliga pumpor, hallonsylt, 
hembakta limpor, valnötter, bonader 
hemsydda barnkläder, ja mängder av 
föremål bytte ägare. 

Säkert har jag glömt nåt men en sak 
måste jag särskilt delge er, Martas–Gun-
vor Malmros mammas stickade vantar 

– Marta är 100 år fyllda. Och limporna 
Agnetas – strykande åtgång och höga 
priser. 19.000 kr blev dagens intäkt till 
Världens barn! Och vår kassör Anders 
var så nöjd. Han saknade vi dock den 
här dagen då han var på sjukhus men 
var med oss i tankarna.  Två lotterier sål-
des också och apropå lotterier så finns 
Sanda Västergarn Röda Kors med ett lot-
teri vid Hembygdsföreningens advent-
firande i bygdegården. Sanda Västergarn 
Röda kors vill varmt tacka er alla – utan 
er köpare och också givare vore det inte 
möjligt att sända den fina summan på 
50.000 kr till Världens barn. 

Tack för det här året och en riktigt god Jul 

önskar styrelsen och syföreningen.

/hälsar Inger

Foto: Marie Andersson

Guldmedaljörerna Inger och Hasse Eriksson.

Inger och Hasse 

Eriksson belönades 

och överraskades 

med Fötjänsttecken 

i guld från Röda 

korset av Göran 

Wahlqvist.



Välkomna på Julbord i Sanda!
Vi serverar ett härligt Julbord med musik och dans
i Sanda bygdegård lördagen den 10 december.

Program:

18.30  Välkomstglögg

19–21  Julbord och lotteri

21– ca 24  Musik och dans till Big O & Red Rockers

Anmälan senast 1 December till Anki, tel 070 744 20 17.
Pris 300 kr per person. Boka nu! (Begränsat antal platser)

Välkomna hälsar Sanda Dans- och Hembygdsförening

Julmarknad i 
Västergarn hembygdsgård

Andra advent 4 december kl.13.00-16.00 blir 
det julmarknad i hembygdsgården, i vår fina stenlada 

och trädgård.
Vi laddar upp med all försäljning man kan tänka sig, 

och lotteri förståss!
Tomten kommer med julklappar till alla barn!

Kaffeförsäljning med saffransbröd, pepparkakor och glögg!

Välkomna!
z



TIDEN GÅR
Snart har ett helt år ränt i väg
Med rent otroligt snabba steg
När man var ung man trodde knappt
Att tiden kunde gå så snabbt

Fast hur man mäter tidens fart
Är något man kan undra över
Det verkar väl rätt uppenbart
Att det blir en rätt svår manöver

Eftersom jul och nyår går igen
Tror en del tiden snurrar runt
Fast andra tror sig ha på känn
Att dessa tankar är mest strunt

Med hopp om tider utan strul
Och att vi alla bättre mår
Så önskar jag er en vit jul
Och att ni får ett Gott Nytt År

                                          Inge Glad

Men det blir INTE till första Advent som brukligt 
utan till andra Advent! Detta PGA diverse åtaganden 

med musik och annat surr i grannskapet.

Granen har LED-lampor och lyser kvällstid samt för 
morgonpigga bussresenärer, så vi sparar lite ström.

                             Hälsar Botvidegänget  i Sanda City                                   

Granen är på gång
             i Sanda City





Årets Julklapp är här!
För ers om inte hinner sticka något 
finns nu nya SANDAKASSEN att köpa.
Ge bort i julklapp eller köp till dig själv 
och visa att du är en glad Sandabo.

Det är en tygkasse med dubbla handtag 
tillverkad i 100% återvunnen bomull. 
Den är i en tjock kvalite och med en rejäl 
bottenbälg. Färgen är grafitgrå med ljus-
gult tryck.

Pris 100 kr.

Finns att köpa hos vår kassör Gunnel 
Wallin och du kan betala med swish eller 
kontanter. Tel 070-291 13 83.







Sanda
Välkommen till

När blir det höst och vinter har alla undrat och nu i slutet av november 
kom snön. Vi fick ingen höst utan vinter direkt! Men det passar bra nu till 
Advent och inför jul när det händer många roliga aktiviteter och event i 
våra socknar. Njut av gemenskapen vi har och gå på en julmarknad 
eller festa loss en julbordskväll i bygdegården.

Vi önskar alla en härlig december och en riktigt God Jul!  
 /Allt gott hälsar Sanda Hembygdsförening

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

BOKA SANDA BYGDEGÅRD
Ring Åsa S Andersson 0498-242016
sanda.bgard@gmail.com

Nästa nummer av Sandpappret utkommer nästa år
MANUS IN SENAST 2/1 2023

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller epost
sandpappret@sandagotland.se

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

Mer information finns på hemsidan: 
www.sandagotland.se

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


