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Årets Gullinstipendiat Christina von Bülow.
Läs Agneta Lippmans reportage från konserten i Sanda kyrka på sid. 2
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Gullinkonserter i Sanda kyrka.
Söndagen den 10 juli var det åter dags för två Gullinkonserter i vår
kyrka. Andreas Pettersson med flera musiker har fått ta över
”stafettpinnen” efter Georg Riedel och Jan Allan.
Jag fick möjlighet att ställa några
frågor till Andreas. Han uppgav att
såväl Georg Riedel som Jan Allan är
hans stora idoler. Vidare sa han att
han och musikerna har försökt
utforma ett program med såväl
spets som kvalitet. Vi är nog många
som kan säga att konserterna genomfördes med bravur. ¨
Årets Gullinpristagare, saxofonisten
och kompositören Christina von
Bülow, framförde bl.a. ett egenkomponerat stycke, som heter
Summer.

Det var mycket folk på konserten
kl. 17 och likaså på konserten kl.
20. Knut, vår yngste medarbetare
(se bild) rev biljetter. Knut fick sedan en autograf av Georg Riedel.
Georg (se bild) var på plats för att
lyssna på de ”nya” musikerna. Knut
fick också en autograf av Molly
Hammar, som var på plats för att
se och höra sin pappa, Andreas
Pettersson.
Bilderna på musikerna är tagna under deras repetition i kyrkan inför
konserterna.
Text och bilder: Agneta Lippman
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Andreas Pettersson

Emilio Estrada

Gunnel Mauritzson

Josef Karnebäck
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Konstutställningen i Västergarns hembygdsgård
Den årliga konstutställningens vernissage ägde rum lördagen den 16
juli. Det var ett stort antal konstnärer representerade. Ingela Penje
med flera hade verkligen lyckats med en snygg upphängning.
Jag blev imponerad över all kreativitet som finns i såväl Sanda som i
Västergarn. Lotterna till konstlotteriet tog snabbt slut. Fina vinster.
Det var många besökare på själva vernissagen. Sedan fanns det även
möjlighet att besöka utställningen under hela veckan därpå.
Text: Agneta Lippman
Bilder: Ann Cederlund Bogström
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Agneta Hallenfur. Foto: Bengt Eriksson
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Kom och sjung tillsammans med

Gunilla och Johan Sigvardsson
från Vimmerby.
Blandat program med andligt, country, Elvis och svensktopp.
Lördag 27 augusti kl. 13.00
Stationshuset/Gullinmuseet
Sanda
Kaffeservering
Läs mer och lyssna:
https://johansigvardsson.se/
Fb: Johan & Gunilla Sigvardsson

VÄLKOMNA!
Sanda EFS
sandagotland.se
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Veterantraktorrally
Söndag den 11 sept. kl. 11.00
samlas vi vid
Sanda bygdegård.
Där börjar vi med en presentation av
fordonen.
Sen åker vi en runda med
stopp för matrast där det finns
korv och kaffe att köpa.
VÄLKOMNA!
Vestbygdens LRF-avdelning
Sista konserten i Gullinmuseet den här sommaren!

På lördag 6 augusti kl. 19.00 kan ni lyssna på

JAZZKLASSIKER repeat
Andreas Pettersson och hans gäng avslutar sin sommarturné på
Gotland i museet.
Medverkande musiker :
Andreas Pettersson,
Jesper Kviberg,
Linus Klevebrant,
Jonas Granberg,
Magnus Selander,
Josef Karnebäck,
och Emilio Estrada
Inträde
Kaffeservering
VÄLKOMNA!
Sanda Hbf
sandagotland.se
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Minneslund eller askgravlund i Sanda?

”Jag har inget emot att dö - bara inte imorgon, för jag har en
del att göra först, sa Emil i Lönneberga.”
Det väcker tankar om hur och var vi skall begravas. Begravningsskicket har väckt tankar hos oss i församlingsrådet. Minneslund eller askgravlund på Sanda kyrkogård har efterfrågats. Det finns redan i pastoratet ett flertal askgravlundar och de är helt skötselfria.
Enda skillnaden mellan minneslund och askgravlund är att i minneslunden är den gravsatte helt anonym men i askgravlunden kan
man - om man vill - få namnet på en plakett.
Så församlingsrådet har valt askgravlund. Man får dock inte vara med
då askan sätts ut. Askgravlunden kommer att anläggas mellan gamla
bårhuset och lilla grinden mot muren och det kommer att leda en
gång fram till den från grinden. Hur det skall se ut exakt är vi inte riktigt klara med - buskar - träd - vatten, men i lunden kommer det att
finnas en bänk, där man kan få stilla sig, en ljusbärare och någon
form av tavla för minnesplaketten.

Kom gärna med förslag om hur du vill att det skall se ut i lunden till
Lars i församlingsrådet, tel. 24 21 25. Kyrkogården berör och tillhör
oss alla.

Fågelbad på kyrkogården

Nu har det satts ut två stycken fågelbad på Sanda kyrkogård. Vi har ju
lääänge haft problem med dessa kajor som tar ur blommorna för att
få vatten. Och vi har försökt med att sätta ut kannor, hinkar, skålar
med mera med vatten. För så klart skall de ha vatten. Men inget har
hjälpt. Nu hoppas vi att när deras vattenförsörjning kommer upp lite
från marken att de blir nöjda.

Musik i sommarkväll i Sanda kyrka

gästades den 28 juli av familjen Hellgren. De framförde ett program
om Lina Sandells liv och hennes vackra texter på alla möjliga instrument. Hon har ju gjort texter till många ofta sjungna psalmer, bland
annat Blott en dag, Tryggare kan ingen vara och Bred dina vida vingar. Och i psalmerna fick vi sjunga med. Familjen Hellgren bestod av
mor, far och en dotter. Lars avtackade dem med blommor och de fick
varma applåder. /I E /
sandagotland.se
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Sköt dig själv är en kostnadsfri utbildning där målet är att du ska
kunna klara att ta hand om dig själv och din familjs grundläggande
behov, när krisen i samhället väl är ett faktum. Med enkla medel
kan du klara dig riktigt bra, riktigt länge.
Utbildningen är på grundläggande nivå och du kommer få tips om
hur du kan förbereda dig på en samhällskris. Med dig får du en
samlad information med saker du bör tänka på för att ha en bra
hemberedskap. Kan du ta hand om dig själv kan du också hjälpa
andra.
Vem kan delta?
Alla är välkomna. Inga förkunskaper krävs. Utbildningen är kostnadsfri. Lunch och fika ingår. Reseersättning utgår inte.
Du behöver inte vara medlem i Svenska Lottakåren. Utbildningen
riktar sig till dig som inte är medlem i en frivillig försvarsorganisation.
Anmälan görs till gotland@svenskalottakaren.se. Anmälan kan lämnas fram till och med 3 september
Du kan också anmäla dig genom att ringa till Marie, 073 553 98 56.
sandagotland.se
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
Augusti 2022
Lör 6 19.00

Jazzklassiker repeat i Gullinmuseet/Stationshuset
Sanda. Sid.7

Lör 6 19.30

Helgmålsbön i Kovik. Karin Stenström, sång.

Tors 11 19.30

Musik i sommarkväll i Västergarns kyrka. Minimalism, maximalism och magnifika barockmästare.
Per Gross, blockflöjter.

Lör 13 18.00

Lammfest på Västergarns festplats. Sid.6

Lör 13 19.00

Dans i Sanda bygdegårdspark.

Sön 14 18.00

Trivselkväll vid Vivesholm. Sid. 11

Sön 21 20.00

Gudstjänst i Västergarns kyrka.

Lör 27 13.00

Sång med Gunilla och Johan Sigvardsson i
stationshuset i Sanda. Sid. 6

Sön 28 10.00

Högmässa i sommartid i Mästerby kyrka.

Mån 29 19.00

Styrelsemöte Sanda hbf.
September 2022

Sön 4 13.00

Gudstjänst i Sanda kyrka

Sön 11 11.00

Veterantraktorrally vid Sanda bygdegård. Sid.7

Lör 17 9.30

Sköt dig själv. Utbildning i Sanda bygdegård. S 9

Medlemsavgift Sanda hembygdsförening
Familj 150 kr - Enskild 75 kr
Postgiro 28 65 38-4
Swish 123 671 35 72 eller scanna QR-koden .
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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I samband med min pensionering från Sanda skola vill jag nu tacka
alla barn och vuxna som jag genom åren har haft ett så fint och berikande samarbete med.
Jag har haft nöjet att lära känna människor i en bygd där man engagerat sig och haft intresse för skolans utveckling och bevarande.
En förutsättning för min goda trivsel i Sanda skola har varit en stimulerande kontakt och vänskap med er alla.

Jag tar med mig många fina och glädjefyllda minnen i mitt hjärta och
önskar lycka till med skolans fortsatta utveckling.
TACK!
Karin Sandqvist Sund

Trivselkväll vid
Vivesholm

Söndag 14/8 kl. 18.00
Vi byter plats från Kovik till
Vivesholm i år.
Där finns en ny grillplats för allmänheten, så ta med det du vill
grilla och äta och dricka.

En kväll där vi umgås och pratar
om gammalt och nytt.
Välkomna!
Sanda
hembygdsförening

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Fragment från en förfluten tid.

På somrarna bodde vi i samma vik. Norr om min Mormors och Morfars tomt, inköpt 1920, kom Runne pensionat, Liens, Westös, Krusells
och därefter Karl Olssons. Kovik saknar visst namn på kartorna. Kovik
skall nog vara viken norr om Korumpan, vid Helmer Larssons strand.
Som första generationens ”sommargotlänningar” kände vi alla bofasta, längs vår del av Norra Kustvägen. Nu är det tomt och tyst i nästan alla lagårdar.
Karl Olsson, som alla kallade ”Karl Ole” föddes 1885. Hans släkt kom
från fastlandet. Karl Ole var, som så många i hans generation, en
mångsysslare; fiskare, småbrukare, rallare, hamnarbetare i Klintes
hamn m.m.
Karl Ole var stolt och självgående. När Gustaf V och Victoria besökte
Klinteberget 1925, var det pyntat lite varstans, men ”Karl Ole lyfte
inte på myssa for kungen i Bonders backe”.

Kåre uppvaktar Kalle på hans 70-årsdag
1955. Foto: Erik Olsson

Vi var alltid välkomna in på
kokkaffe med bullar och
saft hos Kalle och hans Maria, född 1891. Maria hade
svart hår och bruna ögon. I
ungdomen hade hon varit
mjölkerska. För mina föräldrar berättade hon att
andra mjölkerskor täckte
för sina spann när hon gick
förbi, för de trodde att hon
hade ”det onda ögat”. De
fick ett barn, Erik, som blev
konstnär och restaurerare
av kyrkomålningar m.m.
Han gick till fots som barn
genom Sandakvian till folkskolan. När det var mörkt
att gå, vände han ut-och-in
på tröjan ”för å leure Bysen”.

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Erik gifte sig med Kerstin, med sitt glada leende. De fick inga egna
barn. Kerstin styrde i köket och dukade fram för oss som kom på besök.
Kalle som var mycket händig, byggde sitt hus och segelbåt. Det
hårda kroppsarbetet gav Kalle ryggvärk, så Erik snickrade en skön
stol till lindring. Kalle puffade på sin rökpipa. Maria muttrade över
röken som fastnade i gardinerna. Min pappa Acke, Erik och jag var
ute med segelbåten till sjöpricken och pirkade torsk, med bara
blänke och krok på tråd. På ålderns höst byggde Kalle och Erik det
varmgula undantagshuset, som står kvar än idag.
Kalle spelade gärna durspel i pinnsoffan. På sitt handklaver gjorde
han sin berömda vals. ”Vi har det så bra!” sa Kalle och Maria samfällt, efter sina långa arbetsliv. Jag fick höra Erik spela valsen många
gånger.
Han gav mig August Fredins ”30 gotländska låtar”, som jag sen fått
ösa ur. Den gotländska folkmusiken är helt originell och har ibland
ett drag av högreståndsmusik över sig.
Konstnären Kurt Ullberger, som spelat klarinett i det militära på
Gotland, berättade för mig om en spelman, som ställt sig att lyssna
vid en herrskapsfest och
memorerat vad han hörde.
Senare framförde han stycket, helt omedveten om att
det var av Mozart.
När
jag som vuxen spelade Karl
Ole´s vals för Erik, fick jag
min version på fiol godkänd
av honom. Nu är de alla
borta. Maria dog 1969, Kalle
1970. Jag hoppas få möta
dem alla, en gång, i himmelen, där det sägs vara mycket musicerande.
© Alf Kåre Strindberg
Ett tack till Erik Molarin,

Etsning av Erik Olsson.

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Sanda Västergarn Röda Kors

Västergarnsdagens lotteri var som vanligt lysande. I ordets verkliga
bemärkelse! Lysande gick lotteriet och solen lyste på oss.
Cirka 8 000 kr blev behållningen och det blir ett gott tillskott till de
som behöver vårt stöd.
Tack alla som skänkte vinster och tack alla som kom och köpte.
Nu laddar vi för höst och kaffekalas, auktion och att syföreningen
startar. Tänk vad gott det är att alltid ha nåt att se fram emot - ha nu
en fin augusti!
Inger E
sandagotland.se
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Byggnaderna vid Kovik
Kapellet i Kovik
Text och foto: Ronny Sagebrand

På 1950-talet började männen bakom fiskerimuséet vid Kovik tänka
på att bygga ett kapell i anslutning till muséet. Kapellet skulle ägnas
minnet av de fiskare som omkommit i havet. När ett gammalt stenhus
- kallat ”Nils Moffars byggning” - uppe i socknen skulle rivas fick man
tillfälle att ta vara på stenmaterialet. Bygdens folk hjälpte till och
körde många lass sten ner till Kovik.
Man fick småningom lov av markägaren,
Botvide samfällighet, ”att vid Kovik i
Sanda fritt och för all framtid få disponera
marken”. År 1963 satte man igång efter
att bygglov beviljats. Ritningarna hade
man gjort själv och kapellet byggdes 8
meter långt och 5,5 meter brett. Man
gjorde en stor port som öppnas ut mot
havet.
Den 17 juli 1965 stod kapellet färdigt.
Ola Sollerman har i ”Koviks kapell” utg. 2005 och tillgänglig vid
muséet, berättat mer om kapellets tillkomst.
sandagotland.se
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UNEA
Hemtjänster AB
Vi gör din vardag bekvämare
Vi utför biståndsbedömd kommunal hemtjänst,
priset är det samma som i regionens regi och
fakturan kommer från Region Gotland.
Vi har små arbetsgrupper som ger:
Kontinuitet i personalgruppen som vet hur du vill ha det.
Det ger trygghet, förtroende och tillit.
Kontaktperson som hjälper dig med kontakter vårdcentral, sjukgymnast/arbetsterapeut,
fotvård, frisör, färdtjänst mm.
Du vet väl att du kan välja oss, eller byta till UNEA Hemtjänster
i följande socknar:
Klintehamn Sanda Västergarn Tofta Eskelhem
Mästerby Väte Hogrän Fröjel Hejde
Lojsta Gerum Levide Eksta Sproge Visby

För dig som bara behöver lite städhjälp i hemmet så kan du boka in
ett fönsterputs eller storstäd samt städ i återkommande intervall.
Vi erbjuder skatteavdrag på ditt s.k. rut-städ.
Läs mer på www.unea.se

VÄLKOMMEN ATT RINGA 0498-24 03 58
så hjälper vi dig!
sandagotland.se
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Rauk Maskin
Minigrävare
Pris från 750kr/dygn
inkl. moms
Se hemsida för
mer info.

Vi hyr ut inom
Entreprenad • Bygg • Trädgård • Verkstad
www.raukmaskin.se
Bokning 0707-509914 Support 0707-506550

Ur skoltidningen Plumpen från Sanda skola maj 1995.
Tidningen gjordes av 5-6an, lärare var Björn Wassberg.
Vedtjuvar
Anders Bergström skulle upp och pea mitt i natten. Då hörde han en
bil köra förbi med släpkärra. Han tänkte inte mer på det så han gick
och lade sig igen. Sen kom han att tänka på Bettes vedhög. Han tog
på sig kläderna och körde iväg. Tjuvarna höll på att lasta på veden.
Anders åkte hem till Björkdahls och väckte Arnold, så åkte dom upp i
skogen. Arnold och Anders ställde sig i skogsvägen så att tjuvarna inte
skulle kunna köra ut. Tjuvarna hade dragit jackorna över huvudet och
lagt sig i bilen, men polisen hittade hittade dem i alla fall.
Av Elias Björkdahl och Conny Larsson

sandagotland.se
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AUGUSTIDANS
Sanda bygdegårdspark
Lördag 13 augusti kl. 19.00 - 23.00
Claes Hermans spelar

Försäljning av
kaffe och korv.
VÄLKOMNA!
Sanda Hbf

ANNONSERING
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

MEDLEMSAVGIFTER 2022
Sanda hembygdsförening Familj: 150 kr - Enskild: 75 kr

Betala till
Postgiro 28 65 38-4
eller Swish nr 123 671 35 72

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 35
MANUS IN SENAST 26/8
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
sandagotland.se
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