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Clownbodia kommer! 
Clownerna Palle och Kalle bjuder in till en clownföreställning 
för stora och små med glädje, värme och magi.

Lördagslunch!
KROPPKAKOR
i Bygdegården

Välkommen till 
Årsmöten i våra
Hembygdsföreningar

i Västergarns
Hembygdsgård

ÅRSMÖTESTIDER
& SPORTLOV

Afternoon Tea

KRETSSTÄMMA
med Sanda-Västergarn 
Röda Kors krets



Sön19/2   Afternoon Tea Västergarns Hembygdsgård kl. 14.00-16.00
Sön19/2   Kretsstämma Röda Korset i Gervaldsgården kl. 19.00
Lör 25/2   Kroppkakelunch i  Sanda Bygdegård kl. 11.30-14.00
Sön 26/2   Årsmöte Sanda Hembygdsförening i Sanda Bygdegård kl 19.00
Mån 27/2 Styrelsemöte Sanda Hembygdsförening kl 19.00

Fre 3/3     Clownbodia i Sanda Bygdegård kl 18.00 
Sön 26/3 Årsmöte i Västergarns Hembygdsgård kl 11.00

Vad händer i Sanda och Västergarn?

FEBRUARI 2023

MARS 2023

Upplev en clownföreställning med glädje, värme och magi. Clownerna Palle och 
Kalle bjuder in till en fin stund och förhoppningsvis ett litet ögonblick där tiden står 
still. Föreställningen Clownbodia är ett samarbete med Clowner Utan Gränser, en 
organisation som kommer med det ovillkorliga skrattet och glädjen till de platser i 
världen där det behövs mest.  Varmt välkomna både stora och små! 
Kaffe och saftservering med bullar och kakor.

Rättelse
I mitt reportage ”Veterantraktorutställ-
ning med efterföljande rally/utflykt blev 
det fel i en specifik uppgift. Det rätta ska 
vara: Kjell Pettersson körde en traktor av 
märket Belarus, årsmodell 1976. 
/Agneta Lippman

Det var en man i När
som levde i misär
men så på tips
han vann och vips
var gubben miljonär!                        In
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Clownbodia kommer! 
Fredag 3 mars kl 18.00 sanda Bygdegård



Kom till sanda bygdegård lördagen 
den 25 februari mellan kl 11.30 och 14.00

Det blir som vanligt kroppkakor, vit sås, lingonsylt och
smält smör. Att dricka finns vatten och mjölk. 
Och till priset 100:-/person får du dessutom kaffe och 
en lite kaka... Och det bästa av allt god gemenskap.

Kom bara - Du behöver inte anmäla dig – vi tror vi 
har så det räcker!

Varmt välkomna

Lunch med Kroppkakor!

Sanda Västergarn 
Röda Kors håller sin 

KRETSSTÄMMA
i Gervaldsgården söndagen 
den 19 februari kl. 19.00.
Sedvanliga förhandlingar, lotteri och en-
kelt fika dessutom kommer Ann-Marie 
Sillén som nyligen varit på resa till VI-sko-
gen  i Tanzania och visar bilder och berät-
tar om detta Trädplanteringsprojekt som 
i år fyller 40 år

AllA äR VARMt VälKOMNA

ÅRSMÖTE
sanda Hembygdsförening
söndag den 26 februari 
kl. 19.00 i sanda Bygdegård
Välkomna till Hembygdsföreningens 
årsmöte. Efter sedvanliga förhandlingar 
och tackelitack kommer Malin Nauwerck 
och pratar om sitt spännande arbete där 
hon tyder Astrid Lindgrens stenografitexter.

Dessutom serveras det alltid hembakta 
fastlagsbullar till kaffet!

VARMt VälKOMNA

även årets sandabo
presenteras!

Sanda Västergarn Röda Kors inbjuder till



Grötlunch & Adventskaffe
Det var många Sandabor samlade i 
bygdegården lördagen den 26 novem-
ber för att julhandla och umgås.

Förutom gröt och fika så fanns det vack-
ert hantverk, kransar och hembakt bröd 
att köpa. Och givetvis ett stort lotteri! 
Det fanns till och med 3 olika sorters 

Hänt i Sanda

senap att välja emellan för att ha på sin 
skinkmacka. Imponerande! 

Här presenteras några bilder från 
marknaden. Först och främst en bild på 
”kökspersonalen” med Lars, Magdalena 
och Marie.

Text och bild: Agneta Lippman



Irländsk musikafton & pub
Lördagen den 28 januari kom tre proffs-
musiker till Sanda bygdegård och spe-
lade irländsk musik för oss.
Och bygdegården blev PROPPFULL!

Det kom så många som ville äta pizzza att 
det räckte inte till. Vi hoppas att ni som 
önskade mer att äta ändå kunde njuta av 
kvällen. Till nästa gång ska vi ladda upp 
med mera, det lovar vi.

Hänt i Sanda

Dessutom fortsatte musikkvällen med 
att gäster och kompisar med instrument 
spelade hela kvällen ända tills nästa dag.

Vi behöver er och ert stöd för att vårt 
fiskerimuseum ska leva vidare. 

Medlemsavgiften är 100 kr för enskild,  150 kr för 
familj samt   800 kr för ständig medlem.

Bankgiro 278-7307    Swish 123 345 30 32

Medlemsavgifter 2023
Gotlands fiskerimuseum





Nu i vintermörkret vill vi 
Västergarns hembygdsförening bjuda in alla, 

barn, unga, gamla, nyinflyttade med flera 
på AFteRNOON teA 

i Västergarns hembygdsgård. 

söndagen den 19 februari, 
drop in mellan kl. 14-16. 

Ett tillfälle att träffas och umgås och 
givetvis njuta av smarriga bakverk, 

alltifrån knäckebröd till bakelser! 

Kaffe/te och buffé med flera olika bakverk till självkostnadspris. 

Västergarns hembygdsförening hälsar er varmt välkomna!

Afternoon Tea

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 smörgåstårta, 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!



Bildgalleri med två fotografer
Låt mig få presentera Ellen Marie 
Martinsen. Ellen är en självlärd fotograf.

Hon har bl a gjort omslagsbilden till Tove 
Lifvendahls bok ”Middag med Mandela” 
2019 och olika bilder till Magasin Got-
land 2018-2020 samt omslagsbilder till 
Gotlandsguiden. Det här är bara ett urval 
från hennes digra produktion. Ellen bor i 
Eksta. Där har hon också sin keramikverk-
stad och butik. 

Varför presenterar jag henne när hon 
inte bor i Sanda? –Jo, hon tar en hel del 
bilder från såväl Sanda som Västergarn. 
De bilder jag presenterar här är samtliga 
tagna i Sanda/Västergarn. 

I sin butik säljer Ellen en del av sina bilder 
som canvas eller som foto med ram. Hon 
beskriver sitt fotande som att fånga lju-
set och förmedla en känsla. Ellen arbetar 
mest med natur- och landskapsbilder.

Text: Agneta Lippman



Här vill jag presentera ytterligare en 
mycket duktig och erfaren fotograf, 
BoGöran Kristoffersson. 

BoGöran bor i Klintehamn men foto-
graferar en hel del i vår socken bland an-
nat vid Kovik. 

BoGörans intresse för fotografering väck-
tes redan i 12-13 års åldern. Han fick då 
titta på bilder som hans faster tagit och 
ville prova på att ta likadana bilder. Han 
fick köpa en Diana kamera och började 
och på den vägen är det ...

BoGöran har fotograferat föremål för 
Fornsalens räkning. Han har vidare foto-
graferat och dokumenterat ett 50-tal av 
kyrkorna på ön, inklusive Visby domkyrka. 

Slutligen har han också tagit förfat-
tarporträtt åt Bonniers. Han är idag en fri-
lansande fotograf och tar olika uppdrag. 
Ett par av BoGörans bilder finns att njuta 
av i Stenhuse Gårdsbutiks café. Här visas 
ett par av BoGörans bilder från Kovik. 







sportlov och Årsmöten! 
Nu i februari kommer det efterlängtade sportlovet och 
kanske finns det lite snö att leka med. Besök gärna våra 
årsmöten i föreningarna och ge förslag på aktiviteter.
Och ta med barna till bygdegården i Sanda och träffa 
clownerna Kalle och Palle i föreställningen Clownbodia
som går av stapeln fredag den 3 mars kl 18.
 /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 i mars.
MANUS IN SENAST 24/2.

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller epost
sandpappret@sandagotland.se

        Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med

MEDLEMSAVGIFTER 2022
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.

KULTURBYGDSTURNÉN PRESENTERAR STOLTCLOWNBODIAmed Palle och Kalle

Foto: Alex Hinchcliff e

Gotlands bygdegårdsdistrikt

Läs mer på: 
www.bygdegardarna.se/var-verksamhet/kulturbygdsturne

Sanda
Välkommen till


