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När Sockenförening
1997 bildades vi under namnet När
hembygdsförening, som en fortsättning
på
den
mer
löst
organiserade
sockenutvecklingsgruppen ”Näringen”, och
bytte 2015 namn till När Sockenförening. Vi
har idag drygt 200 medlemmar och en styrelse
på sju personer och åtta arbetsgrupper som
med många frivilligtimmar aktivt arbetar för att
intressanta och livskraftiga arrangemang och
initiativ i socknen samordnas och genomförs
för allas bästa. Ett viktigt mål är att vårda och
levandegöra socknens historia och kulturarv,
ett annat att berika och utveckla socknen
genom nya satsningar och evenemang för
att göra den attraktiv och intressant för såväl
fastboende och nytillkommande invånare som
för sommarboende och mer tillfälliga besökare.
Vi har ett antal stående engagemang varav
det största är att underhålla och driva
utomhusscenen Närsakarscen med plats
för 450 åskådare. Efter invigning 2005 med
”Ormkvinnans barn” har vi varje sommar
haft teater med både egna och gästande
föreställningar. Platsen ger även en fin inramning
för bl a konserter, bröllop, konfirmation och
utomhusgudstjänster. Vi sköter Linnéstigen, en
5,6 km lång kultur- och naturstig i Linnés fotspår
längs Närsån med bl a raststuga och grillplats. Vi
äger den gamla smedjan (Smidu) i Dalbo och har
byggt två fågelskådartorn vid Lausviken varav vi
numera sköter ett. (Det andra ligger i Lau.) Varje

år ger vi ut NärKontakten, en informationsskrift
om När som du nu håller i din hand och vi har
även lagt upp När sockens hemsida www.nar.se.
En arbetsgrupp inom Sockenföreningen samlar
och skannar in gamla fotografier (hittills närmare
8000!) som dokumenterar livet förr i När, och
gör varje sommar en stor fotoutställning med
café i Skolu samt lägger kontinuerligt in både
bild och utförlig text om gårdar och människor
på internetsajten Bygdeband. Tillsammans
med Närshamns fiskehamnförening anordnar
vi den årliga sockenfesten på hamnen, en
succé med närmare 1000 besökare förra året.
Fler aktiviteter under året finns att läsa om i
vår verksamhetsplan för 2018 på sid 4 samt i
evenemangslistan på sid 21.
Vi tror att det är tillsammans med andra
föreningar, företag och intresserade sockenbor
som man bäst kan identifiera och utveckla
bärkraftiga projekt som kan bidra till att hålla
vår socken levande och locka nya krafter till När.
Kom med och engagera dig! Vi behöver
också en ny medarbetare till redaktionen för
NärKontakten. Stöd vår socken! Vi hälsar alla
välkomna som vill bidra med idéer, kunskap och
arbetskraft. Bli medlem i Sockenföreningen!
Styrelsen för När Sockenförening
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NärKontakten

Information om vad som händer i När socken.
Ges ut årligen till midsommar av När Sockenförening.
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Verksamhet under 2018
Scenen och hela anläggningen vid
Närsakar fortsätter att vara vårt största
och mest arbetsintensiva åtagande. Vi
fortsätter att underhålla och förbättra
anläggningarna och på olika sätt se till
att de fylls med aktiviteter. Sommarens
evenemang finns på sid 21.
Tillsammans med övriga föreningar
fortsätter
vi
det
påbörjade
sockenutvecklingsprojektet.
Vi har fått en ny administratör för hela
socknens hemsida www.nar.se som ska
hålla portalen aktuell och levande med
löpande information.
Vi arrangerade en teaterresa under
våren till Länsteaterns uppsättning av
Mari Nilssons pjäs Mina drömmars land.
Den årliga vårstädningen under mars
på Närsholmen sköts upp p g a alltför
dåligt väder till torsdagen 19 juli kl
14.00. Kaffe och korvgrillning. Se lapp i
Bodi.
I slutet av april skedde årets fagning av
Närsakar med hjälp av på När boende
elever i klass 7-9 från Högbyskolan i
Hemse. Kaffe/läsk och korv serverades.
Valborgsmässoelden tändes inte vid
Öndarvegropen som vanligt sista april
eftersom det regnade. Men de runt 40
modiga som ändå kom grillade korv,
drack kaffe och sjöng vårsånger i regnet
och sedan tände Arne elden påföljande
dag.
Årets utgåva av NärKontakten kommer
ut som vanligt till midsommar i 1500 ex.
Hela tidningen finns även på hemsidan.
En lista över samtliga evenemang som
äger rum i socknen under sommarhalvåret
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finns uppsatt i Bodi och runtom i
närområdet.
Sockenfotogruppen öppnar en ny
fotoutställning med café i Skolu 15 juli5 aug. med ett stort nytt urval bilder från
När förr i tiden. Arbetet med Bygdeband
fortsätter.
17 juli kommer det att bli en håvningsdag
för barn och vuxna där vi undersöker och
lär oss om livet i vattenbrynet, skapar
akvarier och har picknick. Tid och plats
anslås i Bodi.
Längs Linnéstigen fortsätter betningen
med lamm från Nylunda och nu även
lammungar inom det stängslade området.
Fem bikupor finns utplacerade. Arbete
med att sätta upp nya bild- och textskyltar
pågår såväl som kontinuerlig röjning och
skötsel.
Den årliga sockenfesten kommer att
genomföras på Närshamn lördag 4 augusti
tillsammans med Närs fiskehamnsförening
efter liknande koncept som föregående
sommars succé.
Forneldarnas natt kommer att iakttas
vid Djaupdys fiskeläge sista lördagen i
augusti med brasa och stekt strömming.
Under hösten kommer vi att tillsammans
med NärBio ordna en filmkväll med
kaffekalas/otendag i Bygdegården.
Vi hoppas på ett intressant, aktivt
och
innehållsrikt
verksamhetsår
tillsammans med er under 2018. Vi
tar gärna emot förslag på ytterligare
aktiviteter.
Styrelsen för När Sockenförening

Arbetsdag med korvgrillning vid Linnéstigen

Styrelsen under 2018
Christer Norrby, ordförande
Ellvy Nilsson, vice ordförande
Kickan Karlsson, sekreterare
Conny Hörnsten, kassör

Göran Olofsson, ledamot
Rosita Erlandsdotter, suppleant
Eva Bülow, suppleant

Arbetsgrupperna
Närsakar
Arne Ohlsson (smk)
Maj Bergström
Ronny Dellevik
Barbro Ekvall
Rosita Erlandsdotter
Maj-Britt Hallqvist
Leni Hedin
Inga-Britt Hejdenberg
Per Hultgren
Nisse Hägring
Conny Hörnsten
Lisbeth Kristiansson
Jan Nilert
Allan Nilsson
Ellvy Nilsson
Christer Norrby
Birgitta Ohlsson
Göran Olofsson
Kurre Scallur
Hemsidan
Hannah Jakobsson
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Linnéstigen
Maria Wrigstad (smk)
Ingela Almgren
Birgitta Dalqvist
Nisse Hägring
Allan Nilsson
Christer Norrby
Lennart Olsson
Olof Söderström
Staffan Wrigstad
Sockenfoto
Staffan Wrigstad (smk)
Maria Ahlby
Maj Bergström
Maja Gredemark
Mari Håkansson
Lisbeth Kristiansson
Birgit Larsson
Sola Larsson

Närkontakten
Maria Wrigstad (smk)
Paula Jakobsson
Närsakarscen
Per Karlsson (smk)
Örjan Herlitz
Maria Wrigstad
Kläder&Inventarier
Irma Jacobsson (smk)
Ellvy Nilsson
Fågeltornet
Per Karlsson (smk)
Rosita Erlandsdotter
Smedjan
Nils Hägring (smk)
Birgit Larsson
Arne Ohlsson
Lasse Thulin

När-Lau folkdanslag

Fönsterhantverkare
Dans- och musikföreställning på
Närsakar den 4/7 kl. 19.00

SUDER REVYN
“Skarpskyttar u Ålkrakar”

En kväll med musik och dans.
Lyssna till musik med Brändus Sväinpälsar,
Burs pastorats damkör, hör Mien Niklasson
prata och se dans med När-Lau folkdanslag.
Inträde 100kr
Fikabiljett till pausen 20kr
(Vid regn inställt)

NÄRSAKAR
Fredag, lördag, söndag 6, 7, 8 juli kl. 19
Biljetter finns hos Sudrets Livs, Havdhem | Ronehamns Livs
Bagarn´s, Hemse | Hemse Tobak | Närbodi, När
Malmahallen, Stånga | Tempo Bingeby, Visby

Vill du dansa med oss?
Vi dansar på onsdagar i Etelhems bygdegård.
Vid intresse kontakta Erika Smitterberg på
070 965 40 02, eller Jonas Söderström
på 076 267 55 89.

Kan också bokas och betalas med Swish hos
Yvonne Winarve, tel. 0702 190271
Pris. 250 kr. Barn under 15 år gratis.
Ungdomar 15-20 år 100 kr.

Välkommen

Bio under sommaren i Bygdegården
Programmet är inte klart vid
pressläggning, kolla anslag i
NärBodi, och När o Närkar
på Facebook.
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Föreståndare Christer Norrby
tel 070-5703795
Gotlands Folkbiografer upa,
När, Garda och Katthammarsvik

PROGRAM SOMMAREN 2018

Onsdag 4 juli kl 19.00:
Musik och folkdans
När-Lau folkdanslag bjuder på en
föreställning på Närsakar. Det blir en kväll
med Brändus Sväinpälsar, Burs pastorats
damkör och Mien Niklasson. Välkommen
att inviga sommaren på Närsakar med oss.
Biljetter 100 kr på plats, barn/ungdom
under 18 år gratis. Kaffeservering med
hembakat. (Info 076-2675589)
6, 7 och 8 juli kl 19.00: Suder-Revyn
med ”Skarpskyttar u Ålkrakar”
Biljetter 250 kr, barn under 15 år gratis.
Ungdomar 15-20 år 100 kr. Biljetter finns
hos Sudrets Livs Havdhem, Ronehamns
Livs, Bagarns i Hemse, Hemse Tobak,
När-Bodi, Malmahallen Stånga, Tempo
Bingeby Visby. Kan också bokas och
betalas med Swish hos Yvonne Winarve,
tel 0702-190271. Kaffeservering innan
föreställning och i pausen.
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20 och 21 juli kl 22.00:
Gycklargruppen TRIX med
”ELDSTORM”
En sprakande eldshow som inte lämnar
någon oberörd. Biljetter 220 kr för vuxna,
150 för barn. Finns att köpa i NärBodi,
Hemse Tobak och på plats. Kaffeservering
och hamburgeri innan föreställning från
kl 20.30. (Info 073-1830902)
Ytterligare gästspel planeras under
sommaren. Se info i NärBodi, på nar.se
och När o Närkar på Facebook.
Scenen på Närsakar är också tillgänglig
för fester, bröllop eller något annat som
ska firas. Bokning 073-1840922

ALLT OM

mat på När
Lagad mat: Restaurang Fransan på
Golfen, med dagens husmans, pizza och
à la carte varje dag från midsommar till
mitten av september .
Strandakar Hotell och Restaurang.
Bistron öppen dagligen för mat, dryck
eller bara en kaffe.
Frukost: Hos Olivia på Bageri Bosarve
från kl 8, Gangvidefarm kl 8-10 under
sommaren, i caféet på Golfen från kl
8.00 (smörgås och kaffe/te)
ICA NärBodi: allt i matvaruväg, manuell
ostdisk, färdiga smörgåsar, glass.
Gårdsbutiker: Lassens grönsaker,
Frigges rotgrönsaker, sparris och ägg,
Lottas gårdsbutik vid Gotlandsgårdens
konfektyr med egna och andra
gotländska specialiteter, potatis vid
Christer på Dalbo gård och hos Allan
Nilsson i Nylunda.

Café: Bageri Bosarve, Lottas choklad,
Fransan på Golfen, Skolu under
fotoutställningen 15 juli – 6 aug (se sep
annons).
Ägg: Jonas växthus, Birgitta Wallhorn
(Nylunda), Frigges, Mari Göransson i
Dalbo.
Fisk på Närshamn, färskfångad,
filéad, fryst, inlagd och rökt. Fisk med
potatissallad på plats.
Matbröd, smörgåsar, bullar och
småkakor från Olivias stenugnsbageri
vid Bosarve gård
Glass: NärBodi, Fransan, Jonas växthus,
Gangvidefarm.
Choklad: Lotta vid Gotlandsgårdens
konfektyr.
Honung: Tommy Kristiansson och Allan
Nilsson i Nylunda.
Hamngårdens sylt (salmbärssylt och
senap) hos Birgitta och Owe Wallström i
Hamngården eller i Bodi.
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Maria Wrigstad

Vi ses på golfen!
JUNI
24 Golfresespecialisten
JULI
7 Damdag, sponsras
av Eskelunds
8 Herrdag, sponsras
av Byggman, Hemse
18 NÄRKDAGEN,
sponsras av När-företag
25 Snicken, sponsras
av Snicken, Visby
28 KM

AUGUSTI
4 Äkta Makar
11 Sudermästerskapet
26 Öppen Damdag,
sponsras av Swedbank,
Visby
SEPTEMBER
2 Schaktcupen,
sponsras av AMAB

BLI MEDLEM
PÅ NÄR GK!
Medlemskap och
gröntkortkurs för
2 900 kronor
Se gutegolfskolor.se
för fler kurser
och knatteskoj!
MER INFO
gutegolfskolor.se
& nargk.se

SOMMARKAMPANJ!
SPELA PÅ NÄR & GUMBALDE – FÖR 800 KRONOR

Vi hälsar Roger Hansson
välkommen som krögare
på Fransan!
FÖR ÖPPETTIDER SE NARGK.SE

SPONSORER Arnes Maskinstation, Baltic Match Cup, Bröderna Pettterson Havdhem, Byggman Hemse,
Djurman Sten & Gravyr AB Hemse, Eskelunds Bageri, Folkpool, Pool & Company, Färghuset Hemse,
Gotlands delgivning AB, Gotlandssnus, Gotlands Åkericentral, Gotlandia, Gute golfskolor När, JoSwe El,
Järn AB Södertorg, Järn AB Södertorg/Snicken, Koneo Visby, Kränku Visby, Lau konsulting,
LHH Fastigheter Hemse, Ljunggrens åkeri När, Länsförsäkringar Gotland, Länsförsäkringar Fastigheter Hemse,
När Bodi, När Bygg, När El, När Sparbank, Skidstahus AB, Specialsnickeriet När, Konst och inredning När,
Swedbank Visby, Tallbergs El När, Tommys Måleri o Bi När, Wisab Bygg Visby, Värme & Sanitet/Comfort Visby
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Kulinariska nyheter på När
Restaurang Fransan på Golfen har
fått en ny kock och restaurangansvarig
i sommar. Roger Hansson heter han,
en Gotlandssork född och uppvuxen
i Alskog som efter flera år runt om på
fastlandet nu kommit tillbaka hem för
gott för att satsa helhjärtat på en nystart
för Fransan med vällagad, närproducerad
och god mat till överkomliga priser. Där
kommer dagligen serveras lunchbuffet
med husmanskost, salladsbord och kaffe
kl 11-14 såväl som pizza och à la carte
varje dag kl 12-20. Roger handlar Närproducerat och gotländskt i möjligaste
mån och samarbetar gärna med andra
i socknen för att inte konkurrera utan
snarare komplettera varandra. I sommar
kommer det förutom köksmästaren själv
att finnas tre andra kockar i köket och
åtta säsongsanställda som hjälper till
med pizzabakning och service. Roger är
mycket förväntansfull inför årets säsong
och hoppas kunna fortsätta hålla öppet
hela hösten onsdag-söndag med dagens
lunch och ”pizzaugnen ska komma till
användning varje dag”. Sedan finns
planer på julbord och trettondagsfest med
dans som i gamla dagar innan han stänger
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för vintersemester. Full rulle alltså, och
underhållning på sommarkvällarna blir
det med.

Fiskförsäljning på Närshamn. Har
ni upptäckt att det finns en stor fin
ny tillbyggnad på bodlängan på piren
i Närshamn? Det är den nya lokalen
för beredning och försäljning av färsk,
vacuumfrusen, rökt och inlagd fisk som
länge varit mångas önskedröm och som
Björn Meijel nu gjort verklighet av. Björn
kommer ursprungligen från västkusten
där han bl a också fiskat. Nu har han
flyttat till ön och hela vintern och våren
har han jobbat så gott som oavbrutet från
morgon till kväll med att bygga lokalen
som kommer att stå färdig i mitten av
juni. Då ska man kunna dra ner på
hamnen varje dag mellan kl 12-18 och
köpa När-fångad filéad strömming och
rökt flundra. Rökta laxfenor och räkor
ska det också bli och kanske någon dagens
fångst och genom samarbete med andra
som fiskar på Gotland och företaget
Gotlandia i Dalhem förhoppningsvis
även ytterligare fisksorter. Det kommer
även att finnas en hel del olika sill-

och strömmingsinläggningar, matjes
och laxburgare, allt du behöver till
midsommar! Några bord inne och utanför
blir det också så att man kan få sig lite
rökt flundra med potatissallad på plats.
Två unga flickor från trakten kommer att
finnas i butiken tillsammans med Björn
när han inte är ute och fiskar. Vilket lyft
för socknen!

Bageri och Café på Bosarve. Förra
sommaren öppnade Olivia Ansin bageri
på gården Bosarve, något som snabbt ledde
till trafikstockning på vägen från kyrkan!
Vi var många som inte insett hur mycket
vi saknat färskt hembakat surdegsbröd
till frukost, som vallfärdade dit. Sorterna
är många, danskt rågbröd, mammas
fröbröd, levain med olika smaker som t
ex oliver och feta eller pappas morötter.
Och det är bara ett axplock, nya smaker
tillkommer alltefter Olivias fantasi. För
att inte tala om de generöst stora kaneloch kardemummabullarna! Och i år
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utökar hon med café på gården (eller inne
vid regn) där man kan få både smörgåsar,
bullar och kakor till sitt kaffe eller te.
Men att åstadkomma det där
surdegsbrödet är inte gjort i en
handvändning. Själva surdegen ska sättas
dagen innan och mogna i kylskåp 12
timmar, tunga mjölsäckar ska hanteras.
Sedan går Olivia upp vid halv tre på
natten för att knåda degen och forma
bröden som får jäsa tills hon börjar sätta
in i ugnen från kl fyra. Först bröd, sedan
bullar. Sedan håller hon på hela dagen tills
hon stupar i säng vid sjutiden på kvällen
för att börja om till nästa natt. I sommar
får hon dock hjälp av en anställd.
Men inte nog med det, vad är väl en
gård utan djur? Så man utökade med ett
stort antal lamm som med nyförvärvade
YouTube-kunskaper så småningom
resulterade i ett ännu större antal
lammungar under årets första månader.
Då blev det inte heller mycket tid till
övers för sömn för Olivia och Arvid som
turades om att bevaka lammningen,
märka lammungarna och föda upp
några med nappflaska. Så nu finns det
också vackra skinn till salu i butiken.
Strandakar hotell och restaurang.
Ovanför Herta precis på gränsen till
Burs öppnade Charlotte och Lars Criwall
i påskas sitt livs verk - Närs nyaste
restaurang och bistro. Efter att ha varit
sommarboende sedan barndomen är de
nu fastboende på När sedan 2005. Efter år
av planerande har de arbetat heltid sedan
november 2015 med bygget där de gjort
mycket själva. Och de har all rätt vara
stolta över sitt arbete! Vackert belägen
bland tallarna med utsikt ner mot sjön

ligger byggnaden i modern gotlandsstil
runt en sluten innergård med sina 12 rum
med egen uteplats, en ljus restaurang- och
bistrodel med höga fönster och ett stort
modernt kök. Där arbetar kökschefen
Andreas Hedman med två kockar och
serveringspersonal på minst 12 personer,
för närvarande endast med menyn för
bistron som är öppen alla dagar under
sommaren och under resten av året till
helgerna. Där serveras varm mat med en
fast meny och några dagens specialare
men det går också bra att bara komma och
ta en öl eller en kaffe. Restaurangdelen
med à la carte meny på vita dukar får
vänta lite, fortfarande återstår en del
att fixa och det är svårt att få tag i de
ytterligare kockar och serveringspersonal
som behövs, framför allt till kvällar. Men
bistron har redan blivit så populär att det
är bäst att boka bord om man vill äta!
Maria Wrigstad

RUNDFLYG
HELIKOPTER
Vuxna 300:- Barn 300:-

Gangvide Farm
Torsdag 12 juli kl 17:30
Torsdag 19 juli kl 17:30
Ingen platsbokning. Kontant & Swish. Välkomna!
HeliAir Sweden AB
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nÄrkvÄnni vid hundtorget i nÄr
Galleri & Festlokal
Utställningar i sommar: se vår hemsida
www.närkvänni.se
för kontakt tel 070 979 1985 eller
henryjarn@gmail.com

NÄR IF
lördag 30 juni
VM i bakpärk
torsdag 26 juli
Viruddenloppet
Fotboll på När IP
Herr div 4:
onsdag 2/5 kl 19:00
lördag 16/6 kl 15:00
tisdag 26/6 kl 19:00
onsdag 15/8 kl 19:00
lördag 22/9 kl 15:00
Gymmet i Skolu
öppet 06:00-22:00
Tennisbana där medlemmar
spelar gratis
STÖD NÄR IF – KÖP DINA
BINGOLOTTER I ”NÄRBODI”

MICKELS
Lantligt boende på östra
Gotland nära golf och bad
När Mickels 603, 623 48 Stånga
Hemsida www.mickels.nu
e-post info@mickels.nu
Tel 070 373 14 34
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När IF
narif1927

Kontakt

Janne Nilsson
mob 0708671673
e-post nar_if@outlook.com

FOTOUTSTÄLLNING i När Skolu

Ett stort urval med fina bilder från gamla tider
samt mängder med nya skolkort
Invigning 15 juli | Öppet 15 juli - 5 augusti
tisdag, torsdag, lördag, söndag kl. 14-17
Kaffeservering med hembakt

FLYKTINGKONSERT
När kyrka
Fredag 6 juli kl 18.00
Konferencier Tommy Wahlgren
Biljettförsäljning från 11 juni
i NärBodi
Välkomna
14

När LRF

- avdelning

Aktiviteten i avdelningen är mycket stor.
Varje år arrangeras t.ex.
gökotta och studiecirklar.
Alla kan bli medlemmar i LRF för att
stödja en levande landsbygd.
Öppen gård hos Familjen Hägg, Siglajvs
Ekologisk mjölk och lammgård
onsdagen 25 juli kl. 13-16
När LRF:s styrelse
Ordf. Håkan Nilsson, kontaktman
tel 070-524 43 15

Konst & Inredning i När
Galleri med svensk och gotländsk
konst samt inredning och snickerialster.
Öppet 12 – 17 torsd, fred, lörd, söndag
Övrig tid boka på 0709-100 495
Öppnar 23 juni till 12 augusti
Vägbeskrivning: vägen mot Djaupdy
700 m till vänster vid Specialsnickeriet.
www.konstneer.se
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Kajornas hemliga liv
Ingen kan väl hävda att kajan är en särskilt
populär fågel. För vem njuter av stora
skränande kajflockar på väg till sina sovträd om
man bortser från beundran för den hisnande
flygkonsten när flockarna utan förvarning
men i perfekt ordning ändrar kurs? Och vem
blir lycklig när man öppnar sommarhuset
efter vintern och hela huset fylls av rök på
grund av det nya kajboet i skorstenen? Och
vilken besökare i trädgården bakom bageriet
i Hemse utbrister: ”Vilka härliga fåglar” när
någon av de uppmärksamma kajorna i träden
i ett obevakat ögonblick blixtsnabbt plockar
till sig den sista goda biten av bullen som man
sparat till den avslutande kaffeslurken? Och
vem talar lyriskt om kajornas ”sång” när vi i
nattens mörker kan lyssna till näktergalarnas
mäktiga sångarkamp eller till koltrasten som
på taknocken till Skolu i kvällningen med
sina härliga drillar utmanar konkurrenterna
på gårdarna runt omkring? Nej, det finns
onekligen en hel
del negativt att
säga om kajan.
Men låt oss ändå
stanna upp ett
ögonblick och
titta lite närmare
på dessa fåglar
som vi har runt
om oss året runt.
För det finns en
hel del intressant
att säga om dem.
Låt oss börja med några fakta. Kajan tillhör
familjen kråkfåglar och stannar i varje fall här
på Gotland över vintern. Den blir ca 34-39
cm lång och har en svart fjäderdräkt med
grå nacke. De ljust gråvita ögonen är mycket
karaktäristiska. Kajorna lever i grupp och
finns både i jordbrukslandskap, öppen skog
och i städer. Den är allätare och lever på det
den kan få tag i som växtdelar, insekter och
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daggmaskar samt avfall som den kan hitta,
t.ex. i städerna. Kajorna bildar par som sedan
lever tillsammans livet ut och bygger sina bon
av kvistar i håligheter i träd, på klipphällar
eller på byggnader – och som sagt dessvärre
gärna i skorstenar. Den lägger fyra-fem ägg
som är blekt blåa eller blågröna och med
bruna fläckar. Honan ruvar äggen i 17-18
dagar och ungarna blir sedan flygfärdiga fyra
till fem veckor efter kläckningen.
Men bakom den skränande kajflocken
döljer det sig en del intressanta saker. Under
försommaren består flocken främst av
yngre fåglar, som inte häckar, men längre
fram tillstöter äldre kajor med sina ungar.
Flockarna är sedan som störst under hösten
och vinterhalvåret. I kajornas samhälle råder
en klar hierarki där en högre rang medför en
bättre sovplats och att man kan välja en bättre
matplats. Den österrikiske nobelpristagaren i
fysiologi och medicin 1973 Konrad Lorenz
studerade
k a j o r n a s
beteende
och
betraktade
kajsamhället
som ett av de
mest fulländat
organiserade
djursamhällena.
Enligt
Lorenz
vet varje fågel sin
plats i kolonin,
vem den skall
visa respekt för och vem den skall flytta sig för.
Detta bestäms inte bara av kroppsstorleken
utan också av fågelns mod och ”självsäkerhet”.
Den som står högst i hierarkin visar endast
aggressivitet mot de som står direkt under den
medan andra lägre stående behandlas som
luft. Ett av paren innehar den högsta rangen
och sedan följer de andra paren i fallande
skala. Underst befinner sig ofta en ensam hona

som blir hunsad av de övriga i flocken om
hon inte blir uppvaktad av en hane av högre
rang. Då kan hon ”gifta upp sig” och skaffa
sig nya förmåner. Med den här inbyggda
rangordningen är det inte undra på att det tar
en viss tid innan alla har funnit sina platser
så att lugnet kan infinna sig i sovträdet. Det
är vidare lite lustigt att notera hur kajor ofta
söker boplatser med stil. I flera städer väljer
man ofta träd intill landshövdingeresidensen
eller de största kyrkorna. På När är t.ex.
träden bredvid prästgården mycket populära
som natthärbärgen. Fast i många städer ser
man kajorna som ett stort problem. Det är
inte bara ljudnivån när de kommer flygande
utan de bilar som parkerats under träden och
marken runt omkring kan på morgonen vara
täckta med fågelspillning.
En teori för flockbeteendet är att fåglarna
samlas om kvällarna för att på något sätt
utbyta information om var och hur man kan
hitta föda. Det är lätt att tro på den här tesen
när man hör hur kajorna sitter och ”pladdrar”
med varandra. Men hur det nu än är så kan
en mindre framgångsrik fågel genom att
övernatta tillsammans med andra kajor sedan
följa efter en mer framgångsrik längre upp i
hierarkin när man beger sig ut för att leta mat
nästa dag. Eller som en fågelförfattare skriver
kan ”att göra som Svenssons gör” förlänga
livet i stället för att man går sin egen väg
och söker mat på egen hand. Sedan fungerar
säkert närheten med andra fåglar som ett slags
vindskydd och minskar också risken att råka
ut för rovfåglar. Dels ser fler ögon mer än få
och dels minskar risken för att just man själv
skulle råka ut för en främmande rovfågels
attack om man sitter tillsammans med många
andra.
Kajan är en mycket intelligent, nyfiken och
social fågel. Även om de uppträder oskyggt är
de alltid mycket vaksamma. Det finns många
historier om hur unga kajor kan göras tama
och läras att härma ord och komma när man
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kallar på dem. De är också framgångsrika
problemlösare som använder olika metoder
för att komma åt föda. I städerna lär de sig
hur man kan öppna lock för att komma åt
mat i soptunnorna. Kajorna ”ingår” som
sagt äktenskap som varar livet ut. Man ser
ofta hur kajparen kelar med varandra och
även efter flera år matar hanen sin hona.
Våren efter uppväxtåret ingås ”förlovningen”
men fortplantningsdugliga blir de först efter
ytterligare ett år. De förlovade paren försvarar
och stödjer varandra lojalt. För honan
innebär en förlovning ett steg uppåt. Men
ingen hankaja kan gifta sig med en honkaja
som står över den själv i rang.
I äldre tider betraktades kajan som ett dåligt
omen som kunde förebåda tråkigheter. Såg
man fler kajor än vanligt så varslade det om
krig. Kom många till en bondgård så bådade
det död. Och kom det många till en plats
där man inte sett dem förut kunde pesten
vara på väg. Ett uttryck som man hör då och
då ”är en riktig fyllkaja”, på gutamål ”full
sum a kajå”. Det kommer från kajor som
besökte de gamla bryggerierna där de sökte
efter mäsk. Ofta kunde man sedan se kajorna
raggla omkring vid mäskhögarna ordentligt
alkoholpåverkade.
Under ett antal år har vi haft ett kajbo uppe
i vår stora gran. Samma kajpar återkommer
varje år och när ungarna har fötts blir det livat
i grantoppen. Då får föräldrarna verkligen
jobba för att mätta den stora hungern. Men
efter ett antal veckor kan man plötsligt se
mängder av andra kajor flyga runt grantoppen
ivrigt skränande som för att mana ungarna
att lämna boet. Och så plötsligt är det tyst
där uppe och föräldrarna och ungarna har
anslutit sig till den stora flocken. Nu är man
del av en större grupp och får lära sig att söka
mat och inta sin plats i hierarkin i sovträden.
Staffan Wrigstad

Närs Sparbank
Öppettider: Tisd kl.14 -18 torsd kl.14 -17

Bygdens bank - en bank nära dig
Liten, Trygg och Stabil
www.narssparbank.se
info@narssparbank.se
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Telefon 0498 - 49 22 67
Telefax 0498 - 49 24 55

När Bodi
Sommaröppet 11 juni - 19 augusti
Alla dagar kl 9 - 19
(midsommarafton och midsommardagen 9-16)

Från 20 augusti: Mån-fre 9-19 lör 9-16

Susanne Karina

André

Ann-Louise

Välkomna till När Bodi
En välsorterad lanthandel
En ekonomisk förening där du gärna får bli medlem

Telefon 49 20 09
19
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Platser att besöka i När
1
2
3
4
5
6
7
8
9
39
10
11
12
13
14
15
16
17
3
18
38
19
20

När kyrka
NärBodi
Skolu, idrottsplats
Linnéstigen start
Närshamn
Närsakarscen
Bygdegården, Närbio
Fågeltorn
Golfen
Närsholmen
Allans potatis och honung
Allt inom trädgård
AMAB
Bageri Bosarve
Birgitta Wallhorn (ägg)
Bo på lantgård
Christers Gräv & Alltjänst
Christers gårdsbutik Dalbo
Cillas massage
Frigges gårdsbutik
Galleri NärKvänni
Gangvide Farm
Gotlandsgårdens Konfektyr Café
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21
22
23
24
25
26
27
28
40
29
30
31
31
3
32
33
3

37
34
35
11
36
3

Gute Gräs
Göran Larssons Gräv
Hamngårdens Sylt
Hattstugan
Ingela Almgren
Jonas Växthus
Konst & Inredning och Specialsnickeriet
Lass’ns Grönsaker
Ljunggrens Åkeri
Mari Göransson (ägg)
Mickels boende
När Bygg
När El
Närheten
Närs Bil & Traktor
Närschakt
Närs Sparbank
Nylunda gårdsbutik
SommarGalleriet
Strandakar Hotell och Restaurang
Söderströms fönsterhantverk
Tommys Måleri & Biodling
Virudden

Sommarens evenemang i När socken 2018
Juni-sept:
		
15 juli–5 aug:
		

Gymmet öppet dagligen 06.00-22.00 i Skolu.
Bastun är öppen fredagar, herrar 17-19, damer 19-21.
Fotoutställning och café med hembakt i Skolu, tisd, torsd, lö-sönd kl 14-17.
Bio i Bygdegården under sommaren, se anslag i Bodi, När o Närkar på 		
Facebook och på nar.se

To 21 juni
Midsommar börjar på Gangvidefarm. Rock”n Roll festival med 4 band på scen!
		
16.00-01.00, inträde 150 kr, mer info 073-18409022
Lö 23 juni
Dans runt midsommarstång från 14.00 Gangvidefarm. Bilutställning,
		
kläduppvisning, dans o festligheter m 3 band. Inträde 75-150 kr, barn gratis
Lö 23 juni
Vernissage SommarGalleriet 12.00-17.00. Se separat annons i NärKontakten
Lö 23 juni
Vernissage Konst&Inredning 12.00-17-00. Se separat annons i NärKontakten
Fr 29 juni
Avslutningskonsert med ”SommarsjUng18” Barnkörvecka i När kyrka kl 19.00
Lö 30 juni
VM i Bakpärk, När IF fotbollsplan
On 4 juli
Musik och folkdans med När-Lau folkdanslag och andra på Närsakarscen 19.00
Fr 6 juli
Välgörenhetsgala med artister till förmån för Flyktinghjälpen, konferencier
		
Tommy Wahlgren, Närs kyrka kl.18.00. Biljettförsäljning
6, 7, 8 juli
”Skarpskytter och Ålkrakar”, Suder-Revyn på Närsakarscen kl 19.00.
		
250 kr, ungdom 15-20 år 150 kr, barn gratis
Lö 7 juli
Vernissage hos Ingela Almgren 12-16. Öppet alla dagar t o m 15 juli 0708-441712
To 12 juli
Helikopterflygning för allmänheten vid Gangvidefarm, 300 kr. Info 073-1830902
14-20 juli
Siri Iversen-Ejve ställer ut oljemålningar på Galleri NärKvänni
Sö 15 juli
Invigning sockenfotoutställning i Skolu 14.00-17.00
17-21 juli
Barnteater med Boulevardteatern, Gangvidefarm 16.00.
Ti 17 juli
Håvningsdag med undersökning av livet i vattenbrynet för barn o vuxna,
		
kl 14.00 se anslag i Bodi
Vecka 29-30
Teaterkollo för barn med Boulevardteatern på Gangvidefarm. Info 073-1840922
Vecka 29-30
Teaterkollo för vuxna med Boulevardteatern på Gangvidefarm. Info 073-1840922
On 18 juli
Kanonstart för årets stora golftävling NÄRKDAGEN. Lunch.
		
Prisutdelare Tommy Wahlgren, När GK kl 09.00
To 19 juli
Strandstädning på Närsholmen kl 14.00. Kaffe och korvgrillning.
To 19 juli
Helikopterflygning för allmänheten vid Gangvidefarm, 300 kr. Info 073-1830902
20-21 juli
Gycklargruppen Trix med ”Eldstorm” på Närsakarscen, 22.00. Servering
Lö 21 juli
Basar på Lau backar med Zaesarz fr kl 20.30. Inträde 120 kr.
Må 23 juli
Jazzklassiker i nytt ljus, Jonas Granberg, Andreas Pettersson m.fl.
		
När kyrka 19.00 Inträde
24-28 juli
Barnteater med Boulevardteatern, Gangvidefarm 16.00.
On 25 juli
Öppen gård hos familjen Hägg på Siglajvs, kl 13-16.
To 26 juli
Viruddenloppet, När IF
29.7-11.8
Rolf Lindqvist, akvarell och olja på NärKvänni
Lö 4 aug
Sockenfest på Närshamn tills m Närshamns Fiskehamnsförening 11-16,
		
se annons i NärKontakten och affisch i Bodi
Lö 4 aug		
Kristian Tallroth och Patrik Silvereke med tolkningar av Bellman, Beatles o Cohen.
		Gangvidefarm. Kaffeservering.
Sö 5 aug
Mopedträff med besök från Finland vid Gangvidefarm, fri entré. Info 073-1830902
Lö 10 aug
SMAKLÖSA drive-in show vid Gangvidefarm. 19.00. Mer info kommer
Lö 25 aug
Energiexpo om energi och klimat vid Gangvidefarm från kl 10.00.
		
Mer info kommer. 073-1830902
Lö 25 aug
Forneldarnas natt vid Djaupdy fiskeläge med stekt strömming och kaffe, 20.00
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Baltic Wings – med fågelfokus på När och hela ön
Föreningen Närsholmen och När
Sockenförening har under ett antal
år arbetat för att få tillgång till Närs
fyrplats. Vår idé har varit att bygga
upp ett Fågelinformationscentrum i
fyrbyggnaderna som bas för guidade
visningar och fågelsafaris samt kurser
och naturupplevelser mm. Fyren i sig
och alla orkidéer och den unika miljön
på Närsholmen är en stor tillgång för
bygden och alla besökare. Närsholmen
och omgivningarna, t ex Lausviken, är
mycket fina fågellokaler. Vitkindade gäss,
havsörn, kungsörn, glador, tornuggla
och andra sällsynta arter kan beskådas
i området. Säsongen för besökare kan
definitivt breddas! Vi vill locka besökare
– och på sikt naturligtvis fler bofasta – till
vår vackra bygd, gynna entreprenörer som
vill förse besökare från när och fjärran
med mat och övernattningsmöjligheter
mm.
Därför har Föreningen Närsholmen två
gånger ansökt om EU-bidrag från Central
Baltic Programme (CBP) tillsammans
med partners i Lettland, Finland och
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på Åland och senast med Stockholms
Ornitologiska Förening (StOF). 2016
fick vi nej, 2017 fick vi ja till vår ansökan.
Nu är StOF huvudsökande och vi har två
partners från Lettland och en från Åland
med i projektet. Fåglarna rör sig över alla
tre länderna, vilket naturligtvis är en bra
utgångspunkt för ett givande samarbete
över landgränserna.
Naturturismen i Sverige ännu är relativt
outvecklad och saknar ofta ekonomisk
bärkraft. Med hjälp av våra partners
runt Östersjön, som har både mångårig
erfarenhet och annorlunda arbetsmetoder,
hoppas vi kunna utveckla naturturismen
på Gotland. Vår ursprungliga idé har
emellertid fått en annan inriktning. Den
höga hyra som Statens Fastighetsverk
kräver för fyrbyggnaderna på Närsholmen
kan vi initialt inte betala. Idén om ett
fågelinformationscenter på Närsholmen
vilar därför tillsvidare. Istället har projektet
breddats till att gälla hela Gotland. Vi
hoppas och tror att vårt projekt kan bidra
till utvecklingen av både naturturism,
entreprenörskap och nyföretagande.

Därför arbetar vi vidare som den ”möjliggörar-förening” vi är.
Konkret innebär projektarbetet bland
annat att vi ska
• utveckla nya produkter inom
naturturismen, t ex paketresor med
eller utan guidning på Gotland och
runt Östersjön
• bygga gömslen för fågelfotografering
och vindskydd för fågelskådare
• skylta med fågelinformation på
olika platser runt hela ön
• anvisa vandrings- och cykelleder
• ta fram kartor med information
om var fåglarna bäst kan ses, om
boende och mat, om sevärdheter,
upplevelser, inköpsställen
• ge information på Närsholmen
om lokala gårdsbutiker och en
beskrivning av hur viktigt det
småskaliga, lokala jordbruket
är för fågellivet och många
av skönhetsvärdena (strandängarna,
ängena och naturbetesmarkerna)
som ännu präglar Gotland.
• ordna möten med entreprenörer
runt om på ön för att informera
och entusiasmera, beskriva syfte och
möjligheter med vårt projekt
• samarbeta med våra partners runt
Östersjön om marknadsföring och
utbyte av tjänster
• arrangera studieresor och
informationstillfällen för
entreprenörer och media
• delta i de årliga fågelrese-/
fågelmässorna i England och
Falsterbo
• marknadsföra centrala
Östersjöområdet med Gotland
som fågelskådningsdestination i
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nationella och internationella media
genom annonser och redaktionella
kontakter.
Vi har ännu inte gett upp hoppet
om att Fågelinformationscentret på
Närsholmen en gång ska bli av som ett
nav för naturturismen på södra Gotland.
Ett samarbete med Regionen om den
långsiktiga driften vore rimligt eftersom
Regionen också anser att naturturism är en
viktig verksamhet för att utveckla Gotland.
Länsstyrelsen har i uppdrag att göra
skyddad natur tillgänglig för allmänheten
och kan förhoppningsvis bidra till att våra
planer för fyrvaktarbostaden på sikt kan
förverkligas.
Agneta Hörnsten, ordf
Föreningen Närsholmen
Fotnot:
Det treåriga projektet ”Baltic Wings” omfattar
totalt ca 17 mkr, varav Gotlands del är ca 3,5
mkr. Region Gotland medfinansierar därav 25%
(ca 860 000 kr) med de regionala tillväxtmedel
de årligen får från Näringsdepartementet .
Från 1 januari 2015 tog Statens Fastighetsverk
över ansvaret från Fortifikationsverket
för byggnaderna på Närs fyrplats som är
kulturminnesmärkta sedan 2008. Närsholmen
är naturreservat och Natura 2000-område.
Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen för
Naturvårdsverkets räkning. Det välkända röd/
vitrandiga fyrtornet förvaltas av Sjöfartsverket
och fyren tänds fortfarande.
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Strandakar Hotell & Restaurang
en helhetsupplevelse i lantlig lyx

www.strandakar.se
0498-69 13 80 | info@strandakar.se
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Jonas Växthus i När
Sommarblommor, perenner, amplar, kryddväxter, buskar och träd. m.m. Stor sortering.
ÖPPET: 15 mars-15 juli vard.10-19 lö-sö, helg 10-16
Tillverkning av oisolerade förrådsbodar
på beställning.

Välkomna!
Jonas Växthus
enderbergjonas@gmail.com Jonas 073-587 59 25

Hyr kanot eller Paddle Boards • Hyr ditt sommar djur
• Stugor och B&B • Platsen för ert bröllop eller fest!

Kanotpaddling

Ponnyridning
för de minsta

Gården med mycket djur och natur,
Nostalgi och smarta energilösningar!
Gangvidefarm med dess omgivning, service, boende och det personliga bemötandet gör att vi kan erbjuda den perfekta
lekplatsen för både barn och vuxna! Här finns något för alla! Välkomna hälsar Per & Kickan!

Per & Kickan • 073-184 09 22 • www.gangvidefarm.se
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Gotlandsgårdens
Konfektyr & Café
Ann-Charlotte Larsson
När Maldes 320
Mob: 070 549 23 70
Mail: 0498492370@telia.com
www.gotlandskonfektyr.se
Gotlandsgårdens Konfektyr
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NÄR-LAU
RÖDA KORS
För 250:- stöder du
När-Lau Röda Kors
BG: 900-8095 eller kontakta
Leni Hedin 073 0671602
Intresserad att hjälp till på kupan
kontakta Irma Jakobsson 49 22 02

Ingela Almgren

Vernissage lördag 7 juli 12-18 Öppet alla dagar 12-18 tom 15 juli
När Bomunds i Hammaren 668 info@almgrenillustration.se 0708-44 17 12

Allt inom
TRÄDGÅRD
När, Gotland
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Virudden Utveckling AB
FiNAB
FiNAB är ett fastighetsbolag där
Virudden och NärBygg äger hälften
var. Vid årsskiftet förvärvade FiNAB de
16 lägenheterna vid Mickelgårds i När.
FiNAB äger även hyreslägenheterna i f d
församlingshemmet. Vi ser fram emot att
kunna göra boendet vid Mickelgårds till
ett attraktivt bostadsområde. Om man
är intresserad av att få hyra en lägenhet i
området kan man sätta upp sig på kölista
hos NärBygg.
Service och boende på landsbygden
Viruddens styrelse har en vision om att
i framtiden kunna bygga någon form
av seniorboende/ serviceboende i När.
En arbetsgrupp för detta har bildats och
kommer att träffas regelbundet för att
se om, och hur, detta skulle kunna bli
verklighet.
Matgruppen
Under vintern har några eldsjälar serverat
luncher i Skolu. Det har varit mycket
uppskattat och tack vare det ideella
arbetet fick vi ett bra bidrag till driften av
Skolu.

Sockenbibliotek
Under våren
har vi startat ett
sockenbibliotek
i Skolu. Biblioteket kommer att vara
obemannat och man är välkommen att
låna när det är öppet i Skolu.
Lekplats
Ett samprojekt mellan Virudden och När
IF har påbörjats om att bygga en lekplats
mellan Skolu och idrottsplatsen.
Bastun
SPA-delen i bastun i Skolu bokas via
Erling Häglund, tfn: 070-789 21 56.
Bastun kommer att vara öppen på
fredagar som vanligt, herrar 17-19,
damer 19-21.
Lediga lokaler
Det finns lediga lokaler i Skolu som kan
användas till många olika verksamheter.
Vi är öppna för flexibla lösningar vare sig
du vill hyra för lång tid eller kort tid.
Om intresse finns att hyra eller om du
har andra idéer kontakta oss gärna via
mejl: virudden@gmail.com

En hjärtstartare finns på
Hattstugan och Golfen
tillgänglig dygnet runt för alla!

www.hjartstartarregistret.se
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Spända muskler kan bli mjuka och elastiska
Jag är utbildad certifierad Medicinsk Massageterapeut med
verksamhet även i Skolu på När - till exempel:

Ansiktmassage • Strain & Counterstrain • Kroppsterapeutisk behandling
Taktil massage • Svensk Klassisk Massage • Hot stone massage

Finns på När varannan måndag juni-aug,
resten av året varje måndag
Bokning:cillasmassageohalsa.bokadirekt.se
Kontakta mig gärna om ni har frågor






    


Välkomna!

Utför jobb på Gotland och i Stockholm
Säljer äkta trätjära
byhensbygg-tjarstrykningab@hotmail.com
0708-567907
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Dagmar Johansson

Kvinnfolki, Donners plats, Visby
daggan@agnus.se www.agnus.se

Skolu

Aktivitets & företagshus
I den före detta skolan ﬁnns bland annat
företag med massage, gym, sparbank och
företagsservice. Här ﬁnns också möjlighet
att bada bastu och jacuzzi, som bokas via
Erling Häglund, 070-789 21 56.
Skolu är också en traffpunkt med
föreningsaktiviteter och social
gemenskap.
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Lokaler ﬁnns att hyra
Lediga lokaler både större och mindre
med plats för olika verksamheter och
möjlighet till ﬂexibla lösningar.
Har du en idé - hör av dig, vi kan
göra något tillsammans.
www.virudden.se

LASS’NS GRÖNSAKER
Gårdsbutik med ekologiskt
odlade tomater,
grönsaker och potatis
1km från Närs kyrka på
vägen mot Herta
lassnsgronsakar

Mobil 073-180 76 30

Stenugnsbakat surdegsbröd och sötebröd
Öppettider

22/6 Midsommarafton 8 - 12
25 juni - 12 augusti 8 - 15 varje dag!
Adress: När Bosarve 178
BageriBosarve
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Bageri Bosarve

Allt inom markentreprenad inklusive rådgivning

- 41 år i branschen

•

Leverans av sorterad matjord och
alla sorters grus.

•

Specialiserad på avloppsanläggningar
och husgrunder.

•

Sköter även tillstånd och projektering
för nya avlopp.

Ring Christer Norrby tel 070 - 570 37 95
christer.norrby@tele2.se När Hallute 109 623 48 Stånga

Göran Larssons Gräv
Utför alla slags
grävarbeten
Telefon 49 20 53
Mobil 070-200 92 56

Närs Bil & Traktor
Ingvar Andersson
Bosarve När
Tel 49 21 29
Vi utför reparationer av bilar, traktorer,
lantbruksmaskiner, gräsklippare m.m.
Även mindre smidesarbeten
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Närschakt AB
Vi utför diverse gräv- och schaktarbeten,
tillhandahåller och sorterar jord och grus, gör
trädgårdsanläggningar, bygger stenmurar och
uteplatser, utför transporter.
Vi har grävmaskiner från 3 - 24 ton,
band eller hjulburna. Hjullastare, lastbil.
Välkommen med er förfrågan!
Mobil: 073 97 09 260 Adress: Hallsarve När, 623 48 Stånga

34

Föreningen Närheten
Närheten är en förening med lokal
i Skolu som startade 1991. Här
träffas pensionärer, personer med
funktionshinder,
långtidssjukskrivna
och andra daglediga en gång i veckan.
Målsättningen är att skapa förutsättningar
att kunna bo kvar i hembygden i
gemenskap med andra samt att få en
meningsfull samvaro. Det är också en
mötesplats där nyinflyttade kan hitta nya
bekantskaper. Besökarna kommer främst
från Närområdet inkluderat Burs och Lau,
men vi har även deltagare mera långväga
ifrån. Det är pensionärerna själva som
driver verksamheten, helt ideellt, utan
kommunal inblandning eller bidrag.
Ett fantastiskt arbete görs med att
hitta olika aktiviteter, föredragshållare,
musiker, utflykter mm. Det kan vara allt
från kortspel till fester, eller ett tema kring
seder och bruk. Föreningslivet i socknarna
runt omkring ställer ibland upp som
värdar för vissa aktiviteter.
Deltagarna fungerar också som
chaufförer och hämtar personer som
inte själva kan ta sig till träffarna. På
hemvägen stannar man till vid affären och
får hjälp med handling. Den som behöver
kan även få hjälp med tvätten eftersom
Närheten äger en tvättpelare tillsammans
med När IF.
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Besöksunderlaget ligger konstant runt
1000 besökare per år. Det kommer hela
tiden till nya besökare vilket visar på
betydelsen av att komma samman. Sedan
några år tillbaka samarbetar Närheten
med Virudden AB som numera äger
Skolu och man har bl a genomfört ett
friskvårdsprojekt där även När IF var
delaktiga.
Har du frågor om verksamheten så ring:
Jane Lindell Ljunggren, sekr. tel 49 24 25
Sören Larsson ordf. tel 49 20 73.

Hattstugan är ett privat drivet demensboende
med plats för 10 personer. Verksamheten
startade 1994. Vi har avtal med Region
Gotland som köper våra tjänster. Hattstugan
fick 2016 års Solstickanpris som delades ut av
Prinsessan Christina i maj 2016.
Demensvård som fungerar i en trygg
harmonisk miljö där vi hela tiden arbetar
för ett levande värdigt liv, livet ut. Det
innebär ett arbete där vi helt har fokus på
att ligga steget före, vad gäller kvaliteten på
omvårdnadsinsatser och medarbetaromtanke.
Det har visat sig väl värt. Genom att dra nytta
av nya råd och rön, metoder och tekniker har
vi kunnat underlätta och förbättra vårt arbete.
Vi använder bl.a metoderna taktil massage,
reminiscens,
validation,
musik/rörelse,
högläsning mm, vilket har lett till ett ökat
välbefinnande för alla inblandade. Vi lagar all
mat på plats vilket innebär möjligheter för de
boende att få vara med i matlagning, bakning
osv. detta väcker många minnen och aptiten
blir bättre. Vi köper också allt vi kan av odlare
och producenter i Närområdet.
Vi har en fantastisk trädgård som genom
att vara en del av omvårdnaden ger mycket
i form av lugn, stimulans, arbete. Denna
trädgård har under det senaste året förbättrats
och förfinats mycket.
Vi har också inrättat en Jubileumsfond,
i första hand för att kunna skapa en
vinterträdgård inom en inte alltför lång
tidsperiod. En oas där våra pensionärer kan
njuta året runt. Men ännu saknas pengar
att sätta igång. Bankgiro 5116-0299, märk
Hattstugans Jubileumsfond. Bidrag tas
tacksamt emot.
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Hattstugan har en väl dokumenterad policy
för hela omvårdnaden, individuellt anpassad
för var och en som bor här. En viktig uppgift
för oss är att vara länken mellan i dag och i går,
mellan personen med demenshandikappet
och dennes familj. De anhöriga har stor
betydelse i vårt arbete och vi kan också
vara ett stöd för dem i olika situationer. Var
och en som bor här ska få leva ett så bra liv
som möjligt utifrån sina intressen, behov
och förutsättningar livet ut, trots ett svårt
handikapp.
Medarbetarna är vår största tillgång och
nyckeln till framgång. Alla är med och
formar innehållet i verksamheten och
anpassar sin insats till dem som bor här.
Varje medarbetares kunskap och specifika
kompetens gör vårt team ännu starkare. Det
finns inga mediciner i världen som kan göra
vad en god medmänsklig kontakt kan uppnå.
Vi delar gärna med oss av vår kunskap och
våra erfarenheter och vi anlitas ofta för
utbildningsinsatser av olika slag. Vi håller
föreläsningar och kan handleda i det direkta
omvårdnadsarbetet ute på enheter. Vi utbildar
runt om i hela landet från Kalix i norr till
Lund i söder. Vi har varit anlitade av ett
80-tal kommuner och vi får årligen många
studiebesök från hela landet.
Kontakt: Pia Lindell, Jane Lindell Ljunggren
Tel: 0498-49 24 25
info@hattstugan.se
www.hattstugan.se

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Gästar Gotland med barnföreställningar
Gangvide Farm i När

Sagan om den lilla farbrorn
”En modern barnteaterklassiker som nu ges i
Roger Westbergs ömsint omsorgsfulla regi”
”Detta är en helt underbar föreställning, ren magi!”
(Kulturbloggen)

efter en bok av Barbro Lindgren
Regi Roger Westberg
Medv Gustav Lundkvist
Elinne Leandersson
Isabell Ström

17-29 juli kl 16
Info: Gangvide Farm, 073-184 09 22
Biljetter: Ticketmaster.se/ Närbodi
samt på plats 1 tim innan föreställning
Servering och kaffe -passa på att klappa
på kaniner, rida och paddla kanot.

	
  

När/Lau Dansförening
bjuder in till dans på Laus Backar till

Zaersarz
Lördag 21 juli
insläpp från 20.30
Inträde 120 kr
Barn under 15 år går in gratis
Kiosk finns

Välkomna!
Även teaterläger

vecka 29 och 30
för barn 7-12 år
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Kom och fira årets sockenfest på Närshamn
lördag 4 augusti kl 11-16
För femte året i rad firar vi sockenfest på Närshamn.
Med alla andra När-föreningar som vill vara med.
Förra året kom närmare 800 barn och vuxna!
Servering av rökt flundra, stekt strömming med mos, korv
med bröd och drycker till det.
Kaffe, te, saffranspannkaka och hembakt. Glass.
Sjöräddningssällskapet kommer från Vändburg. Underhållning med
Brändus Sveinpälsar, tipspromenad, lotteri, tävlingar, levande fisk
och fiskdamm för barnen, visning av båtar, båtmotorer och gamla
fiskeredskap. Försäljning av närproducerade produkter.
Och mycket mer. Parkering finns.
Inträde: Vuxna 20 kr, barn gratis.
Välkomna!
Närs fiskehamnsförening och När Sockenförening
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Ladingen
Ladingen kummar - en Valborgsmässkväld
star vör u värmar uss runt kringg en eld.
Fiska´n bäi näti, langgt äut ifran land,
haldar ett auge pa löise bäi strand.
Eldn i biksvarte nati, ett bloss,
löisar o väg men far int släppes loss,
sätt bain i rövi pa den putntat
som vill fördärve den jård vör har fat.
Laike me eldn är ingens mandat.
Men däu ska anse de snaikstu däu fat.
När däu gar haim i en Valborgsmässkväld;
Ta glödar me haim så att däu har eld!
Allan Nilsson ur 1980 års revy ”Haplihaitar”
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