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När?  Lördag den 7 sept Kl.17.00 

Var?  Hejde Bygdegård 

Hur?  Inträde 80 kr 
 

Anmälan  till Gun-Britt Alfström 24 30 75 

Eller Bernt Eriksson 24 30 55 

Välkomna! 

 

www.hejde.org 

I skrivande stund är vi 230 vuxna medlemmar i Hejde Sockenförening 
och alla fick tillsammans med medlemsavgiften i år ett meddelande 

om att uppdatera sin e-mailadress. Hittills har bara 31 av er gjort 
detta. Via e-mail kan vi snabbt meddela om det blir några ändringar i 
aktivitetsplanen, årets sågdag tvingades t.ex. byta datum i sista stund 

eftersom isen låg kvar så länge. Vi skickar också nyhetsbrevet via e-
mail! Så nu när semestern är slut och ni kommer tillbaka till skrivbor-

det och datorn, avsätt då en minut för att gå in på www.hejde.org och 
uppdatera er e-mailadress! 

 

//Caroline 
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    - Byggnadssnickeri 

    - Design och konstruktion av mo bler och inredning 

KONTAKT 

GO RAN GOMÉ R 

070 690 80 24 

3 

ANNA WESTBERG vid Skogs 

Har bott i Hejde:  4 år 

Yrke: Börjar 7:an på Atheneskolan till hösten 

Favoritplats i Hejde: Hemma på gården 

Vad tycker du är bra med att bo i Hejde?  Alla djuren 
på gården! 

Möt en Hejdebo 

 

Filmkväll för barn 

Fredag den 20/9 Kl.19.00 visas i bygdegården 

Arthur och minimojerna 

- ett varmhjärtat och fartfyllt äventyr 

Lämplig från 7 år 

 

Vi bjuder alla barn på popcorn och saft! 
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LARS-INGE HÄGLE vid Rågåkre 

Har bott i Hejde:  23 år och sommarboende sen –72 

Yrke: Pensionär, fd planeringschef vid Svenska  
Mejeriernas Riksförbund 

Favoritplats i Hejde: Bronsåldersstenröset vid  
gränsen mot Väte och Fånsänget 

Vad tycker du är bra med att bo i Hejde?   
Sockenföreningen som ordnar så trevliga aktiviteter, 
det skapar gemenskap! 

Möt en Hejdebo 
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GÅTTLÄNDSK PUBKVÄLD 

Lördag den 19 åktobar 

Ifran klukku 19.00 

me ditt u datt 

VÄLKUMMEN! 

HEJDEBO - det sköna boendet - nu ÅRET RUNT! 

Vi kan även erbjuda BASTU, SPA och SPORT. 

VÄLKOMNA!  

Kerstin & Anders, Hejdebo 

tel 243040 el 0768-343040 

 

Välkommen till Hejdebo! 

Medlemmar i Hejde Sockenförening och Väte hembygdsförening inbjudes till 
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Filmkväll för vuxna 

Fredag den 22 nov kl.18.30 är du hjärtligt välkommen  

till bygdegården för att se filmen 

Änglarnas Andel 

Drama/komedi, 106 min, Regi: Ken Loach 

 

Efter filmvisningen serveras kaffe med bulle för 40 kr 

 

För den som är intresserad av whiskey  

kommer vi ha whiskeyprovning efter filmen för 150 kr/pers.  

Begränsat antal platser till whiskeyprovningen,  

därför anmälan senast 17/11  till Torkel bonde; 

24 30 27 eller 0708-165703  

eller via hemsidan www.hejde.org 

När Robbie håller sin nyfödde son Luke för första gången svär han på att 

Luke aldrig ska få samma tragiska liv som han själv har haft. Efter att med 

nöd och näppe ha undkommit ett fängelsestraff döms han till samhälls-

tjänst och tilldelas en övervakare som till sin enorma förvåning upptäcker 

att Robbie besitter en unik näsa för whisky. 

Vinnare av Juryns pris Cannes 2012 

http://www.activitygifts.se/aktivitet-present/whiskey-provning
http://www.activitygifts.se/aktivitet-present/whiskey-provning
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Hitta ditt favoritlammskinn och 

följ oss på bloggen! 

 

www.skogslammet.se 

Jullunch 

I Hejde bygdegård 

Lördag den 7 dec  

kl.12.00 

Underhållning & lotteri 

190 kr/pers 

Välkomna! 

Anmälan senast den 23 nov till 

Kerstin Hederfeld 0709-755933 

eller via hemsidan www.hejde.org 
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”Så gott så de e svårt att hejde si” 

Specialerbjudande för medlemmar i Hejde Sockenförening 

Välkommen att köpa knäckebröd direkt vid bageriet 

30 kr/påse (ord. pris 40 kr) 

www.hejdeknacke.se 

 

Förra året kom de flesta bidragen från Hejde, trots det vann 

ett bidrag från Väte. Låt det bli annorlunda i år, kom och 

var med och tävla med din dricke så Hejde kan ta 

tillbaka vandringspriset i årets 

 

Dricketävling 

 

Fredag den 27 december kl.19.00 i Hejde bygdegård 

Det serveras Janssons och kaffe för 80 kr 

Musikunderhållning! 
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Hejde kyrka 

 

Ljusbäraren i Hejde kyrka 

År 1953 flyttades dopfunten från sin plats i koret till den plats där nu 
ljusbäraren står. 60 år senare flyttas dopfunten åter till koret för att 
ge plats åt en ljusbärare. 

Stenskivan i golvet under ljusbäraren minner om att dopfunten en 
gång stått här.  

Foten till ljusbäraren är ursprungligen en pollare från Ronehamn. Den 
sattes dit 1906 men togs bort när hamnen byggdes ut 1969. Pollaren 
är skänkt av Region Gotland till Hejde kyrka. 

Själva ljusbäraren har varit den undre kvarnstenen i en väderkvarn vid 
Gårdsby i Fardhem och är skänkt av Börje och Carola Johansson. 

Idén och utformningen är ett resultat av 
samarbetet i Hejde kyrkoråd under åren 
2009-2013. Kyrkorådet bestod av Bo 
Björkqvist, Carina Nyström Ahlin, Thomas 
Fors, Östen Hejdestål, Staffan Jakobsson, 
Ulla Lindroth, Maj-Britt Mattsson, Ingegerd 
Paulin, Anders Wahlby (ordförande) och 
Kent Österdahl (kyrkoherde). 

Arbetet har utförts av Anders Wahlby. 

Hejde kyrkliga syförening skänkte (innan den upphörde) 10 000 kr till 
församlingen för att Hejde kyrka skulle få en ljusbärare. Tack vare 
denna gåva har vi nu en fin ljusbärare i vår kyrka! 

/Svenska kyrkan i Hejde 
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MEDLEMSSIDAN 

Här är plats för Dina/Era egna hälsningar. Allt från gratulationer,  

nyfödda, inflyttade, utflyttade, efterlysningar, upplysningar m.m.  

Skicka in din hälsning till sagbladet@hejde.org eller kontakta redaktören! 

Nyrenoverad lägenhet uthyres! 

Ovanpå bygdegården finns en nyrenoverad lägenhet.  

Den har 1ROK om ca 30 m².  

Lägenheten uthyres fr.o.m. 15/10. 

Månadshyra 2700 kr (inkl el). 

 

Kontakta Göran Gomér, 24 31 03 eller 070-690 80 24 

TACK alla snälla som bidragit med 

priser till lotteriet på årets marknad! 

TACK alla fantastiska utställare 

som gör vår marknad så speciell! 

//Hejde Sockenförening 
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Den här skylten talar om att här finns en hjärtstartare. 

I Hejde finns en hjärtstartare vid Gillerfors åkeri. 

Till vänster innanför dörren sitter hjärtstartaren mitt 

på väggen. 

För mer info se inbjudningar i Sågbladet 

Årets aktiviteter 2013 
 

24/2 Årsmöte 

8/3 Filmkväll för barn 

9/3 Pubafton med Melodifestivalens final 

22/3 Filmkväll för vuxna 

30/3 Sågdag påskafton 

20/4 Städdag  

21/4 Orrotta  

30/4 Valborgsmässofirande vid Bygdegården 

12/5 Trägårdsbesök hos Andersson/Gisslander - gemensam lunch 

6/7 Slåtter vid såg och bygdegård 

13/7 Hejde hantverk och prylmarknad 
25/7 Kors och Tvärs 

7/8 Medeltidsmarknad i Väte 

24/8 Hejde Sockenförening 80 år, firande med lammgrillning 

7/9 Surströmmingsfest 
20/9 Filmkväll för barn 

21/9 Vinprovning 

19/10 Oktoberfest 

22/11 Filmkväll för vuxna 

7/12 Jullunch 

27/12 Dricketävling i Hejde 

 



 

 

Kontakta Hejde Sockenförening: 

Ordförande Göran Gomér, 24 31 03 

Kassör Ann-Christin Söderberg, 24 31 34 

Hembygdskommittén Sven-Ove Alfström, 24 30 75 

Bygdegårdskommittén Kerstin Hederfeld, 24 31 40 

Redaktör Caroline Åkerman, 24 30 01 

Hemsida Martin Toft, webmaster@hejde.org 

Med reservation för ev. felstavningar och annat /CÅ 

Nästa nummer av Sågbladet kommer ut i början av januari 2014 

Manus in senast 8/12  

mailas till Caroline Åkerman: sagbladet@hejde.org 

Ge gärna ett bidrag till  

Hejde Sockenförening  

Bankgiro 5596-3367  

Kom ihåg att skriva vem det 
är ifrån! 

Sågbladet är ett samarbete med 

 

 

www.sv.se/gotland 

Vxl. 20 50 70   

Vill Du hyra bygdegården? 

Kontakta Ingrid Eriksson 

24 30 55 eller 0727-33 35 59 

Annonsera i Sågbladet! 

Hel sida (A5) = 200 kr  

Halv sida = 100 kr 

1/4 sida = 50 kr 
 

Kontakta Caroline  

sagbladet@hejde.org 

Del av        

bygdegården 
Kostnad 

Hela bygdegården 800 kr/dygn 

Hela bygdegården 

3 dagar (vid tex 

bröllop) 

2000 kr 

Lilla salen 400 kr/dygn 

Barnkalas 200 kr/dygn 

Köket 150 kr/dygn 


