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Gutar frågar 
Gutar är tillbaka!
Bilda ett lag och 
tävla tillsammans 
mot övriga Gotland

MELODIKRYSS
FRUKOST BULDARDAG

Pubafton i Sanda 
& Fredagsmys i 
Västergarn

GRATTIS 
VÄSTERGARN 
ÅRETS SOCKEN!

IRLÄNDSK
MUSIK



Tis17/1 Bondelunch i Sanda Bygdegård kl. 11.30-13.00
Lör 21/1 Melodikryssfrukost Sanda Bygdegård kl. 9.30-11.00
Sön 22/1 Gutar frågar Gutar Sanda Bygdegård kl. 14.00
Fre 27/1 Fredagsmys i Västergarns Hembygdsgård kl 19.00
Lör 28/1 Buldardagen, Sandas gamble bod kl 14.00
Lör 28/1 Pubafton i Sanda Bygdegård från kl 18.00

Mån 6/2  Möte Hembygdsföreningen Sanda Bygdegård kl 19.00
Sön 26/2  Årsmöte Sanda Hembygdsförening Bygdegården kl 18.00

Vad händer i Sanda och Västergarn?

JANUARI 2023

FEBRUARI 2023

KUM U BULDRE 
EI GAMBLE BODI!
Årets Buldardag äger rum lördagen 
den 28 januari på 13 platser på ön 
från Fårö i norr till Hamra i söder. Det 
är åttonde gången Gutamålsgillet 
bjuder in till ett par timmars prat på 
gutamål. Den som inte talar gutamål 
eller förstår allt är välkommen att 
bara lyssna och lära sig lite om vårt 
urgamla språk. Att buldre är enligt 
ordlistan att prata högljutt men ska 
här tolkas som att man pratar så högt 
och så mycket man vill.

Välkummen till Gamble bodi ei 
Sande laudagen den 28 januari 
klukku 14-16.



Välkomna till en pubafton med 
livemusik och god mat med dryck!
Det serveras pizza under kvällen med 
dryck och kvällskaffe med dopp.
Pubkvällen börjar kl 18.00 med 
pizzaservering. Alla välkomna!
Lek och pysselhörna för barna!
Livemusik cirka 19.30 (musikentré)

Jennikel Andersson (fiol, concertina) är se-
dan många år en självklar förgrundsgestalt 
inom irländsk folkmusik i Sverige. Med sitt 
virvlande spel har hon vid otaliga konserter, 
kurser och workshops inspirerat och väckt in-
tresse för den irländska musiken.

Jon Antonsson (flöjt, bouzouki, bodhrán) är 
både en virtuos flöjtist och en bred musiker 
som bemästrar såväl olika stränginstrument 
som den irländska ramtrumman bodhrán. 
Han har studerat folkmusik både i Sverige 
och på Irland och är med sin varma ton och 
självklara sväng en eftertraktad musiker.

Det blir en kväll med mat och dryck, 
irländsk folkmusik så kom och lyssna, 
dansa och njut!

Nu är det dags att bilda lag och 
tävla i Sanda bygdegård 
söndagen den 22 januari kl 14.00.
Vad har hänt på Gotland det senaste året 
och frågor om Gotlands historia, platser 
och händelser är några tips inför tävlin-
gen. Ta med någon i familjen, grannar 
eller vänner och bilda lag, annars kan du 

bara komma och vara med i något lag på plats. Välkomna!

PUBAFTON 28 januari
i Sanda bygdegård med
IRLÄNDSK 
LIVEMUSIK!

Tävla i Gutar frågar Gutar!

Tisdag 17 januari
kl 11.30-13.00
i bygdegården.
Kum u jet mat
Välkomna!

BONDE
LUNCH

För musiken står:
Erik Ronström (gitarr) är baserad i Mästerby 
på Gotland. Som lyhörd ackompanjatör har 
han varit aktiv i ett antal svenska folkmusik-
band men är nuförtiden mest synlig med 
gruppen Lena Jonsson Trio. Vid sidan av den 
svenska folkmusiken ligger den irländska 
honom varmast om hjärtat.



Luciatåg i Sanda 
kyrka 11 december
Det var härligt att se alla glada barn. 
De sjöng enastående bra. Mycket mer 
levande än de luciatåg jag upplevde 
när jag var barn. Här kommer några 
bilder på de medverkande barnen. 

Text och bild: Agneta Lippman

Kjell Pettersson



MELODI
KRYSS
FRUKOST
LÖRDAG
21 januari
Frukost serveras 

från kl 9.30 till 
självkostnadspris.
Kryss och pennor finns.

Välkomna!

Bli medlem och supporta 
SANDAS föreningsliv

Sanda 
Hembygdsförening

arrangerar aktiviteter vid
Sanda Bygdegård,

 Gullinmuseet, 
Petarve vattensåg.

Familj: 150 kr.  Enskild: 75 kr
Postgiro 28 65 38-4 

Swisch 123 671 35 72

Sanda 
Idrottsförening
arrangerar träningar

och tävlingar i varpa, pärk, 
pingis med mera.

Medlem 100 kr
Sanda IF Bankgiro 

5331-0819

Sanda-Västergarns 
Röda Kors krets

arrangerar medlemsträffar,
Kupan Hemse, luncher, 
lotterier,  auktioner mm

Medlemsavgift 250 kr 

Bli medlem här
https://www.rodakorset.se/
engagera-dig/bli-medlem/

Vi behöver dig och ditt stöd så att vi kan arrangera aktiviteter 
och evenemang i Sanda socken och göra livet lite roligare.

Ett steg mot republik?
Visst har det gått lång tid
snart ett halvt sekel redan
Det är svårt att få frid
fast det var länge sedan

Det är tufft på vårt slott
med grundlagen vår sabbad
som en komplett komplott
och kungens son hårt drabbad

Han fick inte sin krona
som kungaparet tänkt
Man kunde oss väl skona
sa kung Carl Gustaf kränkt

Tänk om jag vore kungen
jag kunde garantera
fast knappast nödd och tvungen
jag skulle abdikera
                                           Inge Glad





Det nya året har infunnit sig.
Med oro i världen, oro i ekonomin 
och klimatförändringar som vi inte 
lyckas stoppa. Det ser dystert ut.

Helst vill man stoppa huvudet under täcket och komma ut till våren
och då förhoppningsvis möta en bättre värld.

Men, jag har tilltro till oss människor.
att vi med gemensamma krafter orkar bekämpa allt elände 
och så småningom få möta våren och att vi då är på rätt väg
med alla utmaningar vi nu står inför.   Agneta Lippman



Bioaktuell film med 
Sanda anknytning
HILMA en film som hade premiär i ok-
tober 2022. Regi Lasse Hallström, Hilma 
gestaltas av Tora Hallström och Lena Olin. 

HILMA är en verklighetsbaserad film om 
den svenska konstnären Hilma af Klint 
född och död i Stockholm 1862-1944 som 
först långt efter sin död uppmärksammats 
och fått erkännande. Hon visade tidigt 
upp en konstnärlig talang, går på konst-
fack och studerar vid Konstakademin 
i Stockholm. Hennes andliga sökande 
gjorde att hon sökte sig till ett flertal filo-
sofiska riktningar genom åren som även 
påverkade hennes konst. Mer än 40 år 
efter hennes död, är det utställningar i Los 
Angeles och på Moderna Museet i Stock-
holm som gör att hennes konstnärskap 
blev till ett välkänt namn världen över.

En händelse i Sandas historia är när Ryss-
land invaderade Gotland 1808. Finska 
kriget började genom att Ryssland gick in 
i Finland. Innan något försvar hunnit or-
ganisera sig kom bud 22 april att Ryssland 
med Amiral Bodisco landstigit i Grötling-
bo. Man försökte då i all hast organisera 
ett försvar. Sammandragningen skulle 
ske vid Ejmundsbro för att vid ån försöka 
hindra fienden vidare framfart mot Visby. 
Vice landshövding och Amiralitetsöverste 
Erik Af Klint upplöste uppbådet, han for 
att möta Bodisco i Sandäskes gästgivar-
egård 16 maj. Där undertecknades kapit-
ulationen vari bestämdes att alla vapen 
och ammunition skulle avlämnas och den 
ryska styrkan inom 2 dagar avsegla från Slite.  

Amiral Eric af Klint f.1732 Ljungby död 1812  
Visborg Kungsgård g. Catharina Charlotta Gyl-
lenstam. De fick 9 barn varav två är Gustaf och 
Erik.
Son Gustaf af Klint f.1771 Sjöofficer g. Kerstin 
Akrel de får 5 barn varav en är Fredrik Viktor 
f. 1822 Adelsö, kommendör gm Adrietta Matil-
da Sontag, de får 5 barn, en är Konstnärinna 
Hilma af Klint f.1862 Karlbergs slott, död 1944 
begravd på Galärvarvskyrkogården Djurgården. 
(barnbarns barn till Eric af Klint ovan)
Son Erik af Klint f.1782 g Gustava Fredrika Mel-
ander, de får 10 barn en är Löjtnant Oscar f.1818 
Visby d.1885 Sanda. gift med Maria Apollionia 
Pettersson Bäckstäde Sanda, (dotter till Isak 
Pettersson Husbonde/ Löjtnant vid Bäckstäde). 
De får 7 barn på Bäckstäde som blir A-kusiner 
till Hilma af Klint. 
Oscars döttrar:
Hilma Maria Fredrika f.1850 Bäckstäde San-
da, gift med Reinold Uddin Kyrkoherde Sanda 
1879-1904.  
Ebba Karolina f.1856 Bäckstäde Sanda, gift 
med Gustav Vilhelm Herlitz son till fd kyrko-
herden i Sanda 1859-1879. 

Anki Wallin



1 feb TRIANGLE OF SADNESS  
kl 19.00 Sverige mfl

15 feb ROSE  
kl 19.00 Danmark

1 mars  SKOLAN VID VÄRLDENS ÄNDE
kl 19.00 Bhutan, Kina

15 mars  PÅ NÄRA HÅLL 
kl 19.00 Tyskland

29 mars MOR OCH SON
kl 19.00 Frankrike

12 april MIN VACKRA STJÄRNA 
kl 19.00 Sydkorea

26 april BOY FROM HEAVEN
kl 19.00 Sverige, Frankrike

KLINTE FILMSTUDIO
Här är vårens filmer 2023 på RONDO i Klintehamn

ENDAST 250 KRONOR FÖR 7 FILMER!

GÅ PÅ BIO!

Terminskort löses före filmvisningen som börjar 19.00 givna onsdagar 
på Rondo Klintehamn. Från 15 år. Välkomna!
För mer info om filmerna besök hemsidan: klinte.filmstudio.se        
eller kontakta bonde.torkel@gmail.com







God fortsättning på det nya året! 
Och stort grattis alla Västergarnsboar till att blir Årets socken 2023! 
Vi hoppas ni får ett härligt år med mycket skoj och roliga aktiviteter.
Det är ännu vinter och mörkt på kvällarna men för varje dag blir dagarna 
lite längre. Kom till våra aktiviteter i Västergarn och Sanda så får du njuta 
av god mat och underhållning. Eller tävla i gutar frågar gutar mot andra 
gutar här på gutarnas ö...
 /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 februari.
MANUS IN SENAST 27/1.

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

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


