
 

 

   
 

VÄLKOMNA DEN 10 DECEMBER 

Nu är det dags att återuppta traditionen med adventskaffe i vår fina hembygdsgård. Lördagen den 

10 december håller vi öppet 13 – 16. Läs mer på nästa sida. 

 



 

 

 

 

MER OM ADVENTSKAFFET 

Vi dukar upp finporslinet i salen och i Tore-rummet. Bakar sju sorters kakor, lussebullar och 

pepparkakor och inte minst tårtor. Kokar kaffe, te och lite glögg. Allt betalas genom frivilliga 

bidrag. Dessutom arrangerar vi ett lotteri med extra fina priser; första pris blir en alldeles äkta 

etsning av David Ahlqvist ur Gunilla Dahlins samlingar. Missa inte detta. Ingen föranmälan krävs. 

 

 
 

MERA BÅT 

Årets sista båtbild. Det är något visst med höstens torrsättning, eller hur. 

 



 

NYSKYLTAT I 

DELIAS ÄNGE 

Som de flesta av er redan vet 

sköter vi det vackra Delias 

Änge (eller Haugstains 

strandänge som det också 

heter) på uppdrag av 

Regionen.  

     Vi fagar i maj och slår 

med lie i juli. På så sätt 

frodas de många rara 

blommor som växer i änget. 

Främst orkideer.       

    På senare tid har vi fått 

god hjälp av den dagliga 

verksamheten uppe på 

Haugstains gård, bland annat 

med röjning av vindfällen.  

   I år har de också bidragit 

med fina nya skyltar.    

 

HÖSTMYS 

En alldeles särdeles regnig och ruggig oktoberkväll samlades ett sextiotal medlemmar i Hönshuset 

och avnjöt en fantastisk middag med en rykande mustig köttgryta (några lammskallar gick inte att 

uppbringa), hembakt bröd, närbryggd dricka och läcker äppelkaka. Till det såväl allsång och  

lotteri som frågesport. Kunde knappast bli mysigare. Tack festkommittén och Gunilla. 



 

 
 

FYRFINT 

Gamla Fyren på Östergansholm är just gammal, byggd 1818 och succesivt ombyggd och 

renoverad. Sommaren 2020 upptäckte vi äkta hussvamp i stora delar av fyrens inredning, och 

inledde planeringen av ett omfattande räddningsprojekt. Året därpå satte vi igång saneringen, som 

gick hårt åt delar av snickerierna. I år, tredje året, har vi fokuserat på att återställa fyrens vackra 

inredning. Hela tiden har vi haft mycket god hjälp av Länsstyrelsen, som inte minst bidragit till 

finansieringen. Gotlandsbyggen har gjort merparten av jobbet. Bomans Renoveringar har sett till 

att vi gjort rätt. Engma har tagit massor av prover på svampsporer. Ingolvshyttan har tagit död på 

desamma. Sjövärnskåren har transporterat utrustning och material. Kenneth Broscheit har 

transporterat personal. Nu har årets arbete avslutats och alla är nöjda, inte minst med de 

hantverkare som bott ute på Holmen; de har gjort en fantastisk insats med snickeri, puts och 

smide. Nästa år, det fjärde, återstår slutputsning, avfärgning och måleriarbeten. Puh. Men när allt 

är klart, ska vi ha en riktigt festlig återinvigning.  



 

 

ÅRSMÖTE 2023 

De senaste två åren har pandemin 

satt det mesta i oreda och 

föreningens årsmöten har hamnat på 

underliga tider.  

     Men till nästa år hoppas vi 

innerligt kunna genomföra vårt möte 

vid den tid vi brukar; i mitten av 

mars då klosterliljorna tittar fram.        

     Exakt datum meddelas senare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILL SIST 

I dessa allhelgonatider har många av oss 

besökt kyrkogårdar, både på Gotland och 

fastlandet. Då kan det vara bra att även 

skänka en tanke till Tore Jacobsson, som 

donerade vår fina hembygdsgård till 

föreningen.  

     Den här stämningsfulla bilden från 

Östergarns kyrkogård har redan rönt stor 

uppmärksamhet i andra medier, men jag 

tycker den är väl värd att nå en vidare 

spridning.   

     Låt oss nu se fram mot vårt advents-

kaffe, den 10 december på Rodarve. 

 

Jan Åberg, ordförande 


