
Välbesökt sågdag 
vid Sigsarve vat-
tensåg i Hejde

Hur kan det finnas raukar i Hejde som ligger 
så högt över havet. Läs om en spännande 
upptäckt på sid 7.
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Hejde Sågblad
Nytt år, ny styrelse, nytt namn på tidningen.

Mycket är på gång i Hejde. En del är rutin och känns igen sedan tidigare och det 
är bra. Mycket är också nytt och har kanske inte hunnit bli invant och kan där-
för kännas obekant. Det är också bra. Samhället i stort utvecklas ständigt och i 
det lilla så påverkas vi alla av denna förändring. En del av oss tycker att det nya 
tränger sig på och kan till och med kännas lite skrämmande. Andra tycker att det 
inte händer någonting och att förändringarna går för långsamt eller inte kommer 
oss till del som bor och verkar i en liten socken som Hejde. Sanningen lär väl som 
vanligt ligga någonstans mitt emellan. Det viktiga är dock att ju mindre en socken 
är, desto viktigare blir det att vi håller ihop och stöttar varandra, både som gran-
nar, företagare och sockenbor.

Hejde Sockenförening har drygt 200 medlemmar vilket är en bra siffra med tanke 
på att vi är ca 230 personer i socknen. Dock finns det ju de som är medlemmar 
som inte är skrivna i Hejde, det kan gälla dem som har ett fritidshus här eller som 
bor i andra socknar men känner att det som händer i Hejde är roligt att vara en 
del av. Det finns även de som har släkt eller föräldrar här men som är bosatta 
på annan ort. Det ligger ju i vår vision att Hejde Sockenförening skall vara den 
naturliga samlingspunkten för alla som bor i, eller har en relation till Hejde. Vi blir 
det vi gör tillsammans!

Namnet på vårt medlemsblad då? Under flera år så har Sågbladet utvecklats 
från ett vikt pappersblad till en flersidig tidning, inte minst tack vare Caroline 
Åkermans goda arbete. Detta nummer är ett ytterligare steg att försöka utveck-
la tidningen. Sågbladet i sig är ett bra namn och ger anknytning till den unika 
vattensågen vid Sigsarve, Gotlands enda med ett sågblad istället för sågklinga. 
Namnbytet till Hejde Sågblad är ett led i att ge tidningen en tydlig anknytning 
till Hejde genom att få in sockennamnet i tidningens namn men samtidigt hålla 
kvar det gamla namnet. Vi hoppas att du som läser tidningen skall finna något av 
intresse men framförallt inspireras att i framtiden komma med egna uppslag och 
artiklar som vi kan publicera. Som sagt, vi blir det vi gör tillsammans!

Trevlig läsning!

Pär-Håkan Bergström och Martin Toft

     I samarbete med
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Årsstämma i Hejde Sockenförening

Hejde Sockenförening avhöll sin ordinarie årsstämma den 28 februari 2016 i Byg-
degården.27 medlemmar mötte upp och hälsades välkomna av ordförande Peter 
Hogeby. Innan årsmötesförhandlingarna bjöds deltagarna på en utsökt sopplunch 
som vanligt tillagad av Lena Gomér. Det hölls också en tyst minut för de medlem-
mar och sockenbor som inte längre är med oss.

Verksamhetsberättelsen informerade om en mängd aktiviteter under år 2015. 
Bland arrangemangen kan noteras Sågdag vid Sigsarve vattensåg, Valborgs-
mässofirande, Orrotta, Hejde Kors och Tvärs, Surströmmingsfest, Vinprovningar, 
Jazzkväll, Dragspelsträff, Dokumentärfilmvisning, Sykurs och gemensam dricke-
tävling med Väte Hembygdsförening. Länsteatern gästade Hejde Bygdegård med 
sin föreställning Ensamma men tillsammans. Hejde Bygdegård är en av Gotlands 
större, med välutrustat kök och fin scen. Gården är ofta uthyrd till årsdagar, bröl-
lop och samt andra evenemang arrangerade av organisationer och företag, under 
2015 utnyttjades den vid 145 tillfällen. Med indragen fiber, modern projektor och 
stor filmduk så möts de krav som ställs på en modern bygdegård.

Till ordförande omvaldes Peter Hogeby, Tre nya ledamöter invaldes, Jenny Fran-
zén, Monika Viberg samt Victoria Åkerbäck. Övriga ledamöter är Stig Hoffman, 
Martin Toft samt Pär-Håkan Bergström. Avgående ledamöter Ann-Christin Söder-
berg och Göran Gomér avtackades. Vidare avtackades Ingrid och Berndt Eriksson 
som i många år skött uthyrning av bygdegården på ett utmärkt sätt. 

Verksamhetsplan för 2016 antogs av årsmötet och innehåller en del nyheter. 
Bl a så ersätts de två kommittéer som tidigare funnits med två sammankallande, 
Kerstin Hederfeld för Bygdegårdsgruppen och Anders Wahlby för Såggruppen. 
Verksamhetsplanen finns på sockenföreningens hemsida www.hejde.org tillsam-
mans med mycket annan information. Genom hemsidan går det att anmäla sig 
som medlem och till aktiviteter. Även hyra av bygdegården görs via hemsidan. 
Som medlem kan du även skapa en aktivitet genom hemsidan. Att skapa en ak-
tivitet kostar inget, du betalar heller ingen hyra för Bygdegården så länge aktivi-
teten riktar sig till alla medlemmar och att en inbjudan går ut. Behöver du hjälp 
med detta eller har frågor går det bra att kontakta någon i styrelsen.
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Alla medlemmars engagemang 
- vår gemensamma verksamhet

En förening som Hejde Sockenförening betyder väldigt mycket för ett stort antal 
människor. Vi som är medlemmar i föreningen är alla olika individer med varie-
rande ålder, bakgrund, intressen och ibland också bostadsort. Detta gör att Hejde 
Sockenförenings betydelse för en individ inte nödvändigtvis är densamma för en 
annan. Detta är en utmaning för en förening av Hejde Sockenförenings karaktär 
men samtidigt en möjlighet.

Under 2015 ägnade dåvarande styrelse mycket tid åt 
att ta fram en vision för föreningen och en väg framåt 
för att nå dit. Årsstämman i februari beslutade att anta 
verksamhetsplanen för 2016 och det är nu utifrån denna 
vision vi nu driver och utvecklar föreningen. Varför är det 
då viktigt att ha en vision? En vision vägleder oss styrel-
sen och tydliggör för medlemmarna om vad vi gör, hur vi 
gör det, när vi gör det och vilka vi gör det för. En väl an-
vänd metafor för detta är Alice i Underlandet och hennes 
fråga till katten.

Vad är då Hejde Sockenförenings vision?

Hejde Sockenförening skall vara den naturliga sam-
lingspunkten för alla som bor i, eller har en relation 
till Hejde.

Vad betyder då detta?

Föreningens uppgift är att säkerställa bygdegårdens fortlevnad så att den 
kan utgöra navet för att utveckla bygdens gemenskap människor emellan, nu 
och för lång tid framöver. Genom gemenskapen skapar vi kontaktytor och 
nätverk och tillsammans levererar vi upplevelser och mervärden, till glädje för 
många.
 
Tillsammans åtar vi oss att förvalta bygdens kulturarv vilket hjälper oss att 
förstå varför vi är som vi är och varför vi lever som vi gör. Vår gemensamma his-
toria är viktig för att utvecklas mot framtiden. 

Sammantaget ger gemenskapen och glädjen oss alla en trygghet att bo och ver-
ka i socknen och en tillit till varandra som medmänniskor.

Vilka är då föreningen? 

Föreningen är alla vi medlemmar och det är vi medlemmar som skapar alla de 
aktiviteter som ger oss denna härliga gemenskap i socknen. För att vi skall ha ett 
livskraftigt föreningsliv så måste vi alla bidra därför vill vi gärna se att fler
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engagerar sig på ett eller annat sätt. Det kan vara i styrelsearbetet, fixa en aktivi-
tet eller kanske hjälpa till vid någon annans aktivitet. Vad kan du bidra med?

Hör gärna av dig med dina förslag och funderingar till oss i styrelsen på 
styrelsen@hejde.org.

Ha en trevlig vår och sommar så ses vi på någon av våra aktiviteter.

Peter Hogeby
Ordförande

Sockenlunch på 
morotens dag

Hejde sockenförening tillsammans med 
Hejde LRFavd. bjöd lördagen 2/4 in till 
lunch med morotstema i bygdegården 
för att i förtid fira morotens dag 4/4.

Moroten som älskas för sin goda smak, 
vackra färg och nyttighet är verkligen 
värd att firas.

Bygdegården var pyntad i orange och 
grönt dagen till ära och ”morotsgrup-
pen” även de klädda i orange, hade du-
kat upp med pastasås, tre olika soppor, 
paj, piroger, carrotslaw, mjukt bröd, 
knäckebröd, färskost, kaka och praliner, 
allt med morötter. Ja nog blev vi mätta 
alltid och gott var det också.

På filmduken rullade vackra bilder från 
morotsodling och för att testa våra 
kunskaper fick vi tävla i ett morotsquiz 
med morotspriser. Inte helt enkelt skall 
erkännas. 

Vi tackar våra sponsorer Widegrens 
morötter och Gotlandsgårdens konfek-
tyr och hoppas detta blir en återkom-
mande aktivitet. 

Ise Ljungqvist
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Har du en idé?
Går du och bär på en idé om någon trevlig aktivitet eller något an-
nat som Hejde Sockenförening skulle kunna göra? Allt är välkommet, 
smått som stort. Det kan vara en eftermiddagsträff med dragspel, 
skogspromenad eller en studiecirkel i teckning, ja vad som helst som 
du vill göra tillsammans med några andra.

På hemsidan går det att skapa en egen aktivitet. Vill du ha hjälp är 
det bara att kontakta någon i styrelsen. Välkommen med förslag!

Foto av Desirée Toft
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Raukar i Hejde upphittade
I höstas efterlyste Anna Tigerström information om raukar som skall finnas i 
Hejde. Efter att ha fått vissa tips och studerat Goggle Earth hittades en hel grupp 
raukar. Om Rävstain är en är dem är oklart. Raukarna finns på en linje rakt öster 
om Stenstugu nära gränsen mot Etelhem. Finns intresse kan en exkursion ordnas 
för dem som vill se dessa raukar mitt i skogen!

Hur kan det finnas raukar i Hejde som ju ligger högt över havet? Hejdes höga pla 
cering på ön lär bero på på att det funnits ett korallrev här byggd av stark, mer 
beständig kalksten. Geologiskt så har Gotland befunnit sig långt söder om ekva-
torn och under miljoner år sakta vandrat norrut till den position ön har idag. Så 
det kanske inte är så konstigt att Hejde någon gång har legat vid havsstranden.

Gomér Snickeri erbjuder tjänster inom om - och tillbyggnader av nya och gamla 
hus. Som kund kan du lugnt lämna ditt hus eller lägenhet till oss, vi är noggranna 
och ansvarstagande. Vårt team består av 2-4 snickare beroende på hur stort eller 
litet arbetet är. Vi arbetar från yttertak till källare och vi sätter även kök och bad-
rum, behöver något specialtillverkas finns flerårig kompetens av möbelsnickeri. 

Göran Gomér
070 690 80 24
goran@gomersnickeri.se www.gomersnickeri.se

Anna poserar på en 
av Hejdes raukar.
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Välbesökt sågdag 
Traditionsenligt anordnades sågning vid Sigsarve vattensåg på Påskafton. Drygt 
150 personer besökte evenemanget som började 13:30 och fortsatte med en 
kvällssågning 19:30. Såggruppen som består av Anders Wahlby, Sven-Ove Alf-
ström, Rikard Johansson, Tryggve Eriksson och Yngve Osin, hade gjort ett bra 
jobb med alla föreberedelser. Kaffe serverades av Gun-Britt Alfström, Ingrid Eriks-
son och Inger Hägg. Flera personer hade också bakat bullar och kakor.

Sigsarvesågen omnämns redan på 1650-talet i Jordabalken som sågkvarn men 
har troligen äldre anor än så. Sågen är en stångsåg som även kallas ramsåg, och 
drivs med hjälp av ett stort vattenhjul vilket via ett sinnrikt kugghjul i trä växlar 
över vattenkraften till en upp- och nedgående rörelse som driver sågbladet. Även 
frammatning av stocken drivs med hjälp av samma maskineri. Vattnet i den lilla 
ån kommer från Gaistmyr och rinner så småningom ut i Gothemsån.

På 1800-talets slut byggdes sågen om till klingsåg som även den drevs med 
vattenkraft innan den ersattes av en tändkulemotor. På den tiden gick sågen både 
natt och dag. På dagtid sågade ägarna medan kringboende kunde hyra in sig 
nattetid och fick utföra sågningen i skenet av ljus och fotogenlyktor. Var och fick 
hålla med eget sågblad.

Den sista stocken sågades i slutet på 1920-talet och sågen förföll. 1983 tyckte 
den nybildade Hembygdsföreningen i Hejde, med ordförande Bertil Pettersson 
i Sigsarve, att något borde göras för att stoppa förfallet. Detta utmynnade i en 
upprustning och rekonstruktion av såghus och maskineri till ursprungsskick, ett 
riktigt detektivarbete! Våra förfäder hade onekligen många snillrika idéer hur 
naturen kunde användas på ett långsiktigt och hållbart sätt. Så länge det finns 
vatten i ån går det att såga utan moderna miljöpåverkande drivmedel.

Det är mycket glädjande att så många, både ung och gammal, kommer till Hejde 
för att se sågen i drift. Väl mött igen på Påskafton 2017!
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Såggruppens sammankal-
lande, Anders Wahlby
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Såggruppen i Hejde Sockenförening består av från 
vänster: Yngve Osin, Anders Wahlby, 
Rickard Johansson, Tryggve Eriksson och 
Sven-Ove Alfström

Bygdegårdsgruppen: Kurt Arvidsson, Kerstin Hederfeld (sammankallande), Anna 
Tigerström, Östen Hejdestål, Inger Hägg, Olle Hederfeld, Peter Hogeby, Ingrid 
Eriksson, Ise Ljungqvist

Bygdegårdsgruppen
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 Stenhällen vid Hejde kyrkas 
parkering

Anna Tigerström, Hajdgårde

För ett par år sedan uppmärksammade jag en bearbetad stenhäll på Hajdgårde. 
Den påminde mycket om den häll som sitter inmurad på Hejde prästgårdsvägg. 
Bägge har skåror som kan leda vatten via en fördjupning ner i ett utrinningshål 
och de har ett avfasat hörn. Denna typ av häll tros ha legat under träkar, som an-
vänts vid vuxendop under missionstiden, för att det heliga dopvattnet som kunde 
skvätta ut skulle rinna ner i vigd jord. En liknande funktion hade uttömningsste-
nen/kanalen, sk piscinan, som i Hejde kyrka är placerad söder om altaret.  I den 
var det meningen att man skulle hälla ut heliga vätskor, tex sköljvattnet efter 
nattvardsvinet. 

Stenen innan flytten från Hajdgårde (foto Anna Tigerström)

Foto på ett antemensale (1200-talet) från Tamdrup kyrka i Danmark, som visar 
Harald Blåtands dop i träkar omkring år 965. (Foto Sven Rosborn).
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Enligt Gutasagan kristnades Gotland 
av kung Olav Haraldsson  år 1029 men 
Gutasagan säger också i samband med 
gotlänningarnas handelsresor  ”Då läto 
somliga där döpa sig och förde till Got-
land kristna präster”. Prästerna följde 
med gotlänningarna till deras gårdar 
där man tros ha byggt gårdsskyrkor. 
Där döptes i början troligen nykristna-
de vuxna i ett träkar som var place-
rat på en stenhäll med utrinningshål, 
kallad dophäll.

Anders Wahlby i Kyrkorådet informera-
des om fyndet. Han kontaktade myndig-
heterna vilka godkände flytt. Ägarna av 
marken där stenen hittades, Sten och 
Ingela Jansson, var mycket tillmötesgå-
ende att låta stenen flyttas till en lämpli-
gare plats.
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De medeltida stendopfuntar vi ser i kyrkorna idag var avsedda för barnnedsänk-
ning. Den troligen äldsta på Gotland står i Etelhems kyrka  och är daterad till 
ungefär 1095. 

Hur har dophällen hamnat på Hajdgårde? Är det för långsökt att tro att Hajdgår-
de hade en gårdskyrka? Andra indicier finns: ett av Hajdgårdes bomärken är en 
trekant (en vanlig symbol för hus) med ett kors på, stenhällen låg placerad där 
det fram till ca 1950 stod ett stenhus, 1808 års karta visar att gårdens infartsväg 
leder fram till en byggnad på samma plats. Kan man t.o.m. våga föreslå att sock-
nen Hejde är uppkallad efter gården Hajdgårde på liknande sätt som flera andra 
gotländska socknar är uppkallade efter gården där den första kyrkan stod?

Jag har lokaliserat sex stycken liknande dophällar på Gotland. Deras placering och 
storlek anges här:

• I Hamra kyrka, utan vattenskåror eller fördjupning runt utrinningshålet: 3 m x    
   2  m 
• På Hejde prästgårdsfasad, ett avfasat hörn: 2 m x 1,5 m
• I en trädgård i Atlingbo, trasig: okänd ursprunglig längd x 1,4 m
• I Hellvi kyrka (6 km från St Olofsholm): 1,9 m x 1,3 m 
• På Hajdgårde, numera placerad vid Hejde kyrkas parkering, ett avfasat hörn: 
   1,7 m x 1,3 m 
• Under Väte kyrkas dopfunt, ett avfasat hörn:  1,7 m x 1,2 m
 
I Gothem, Sproge och Väte kyrkor finns uttömningsstenar gjorda av återanvända 
runbildstenar. Lutad mot långhusytterväggen på Klinte kyrka står en rundkantad 
plint med uttömningshål avsedd för en dopfunt. Liknande plintar finns i andra kyr-
kor.  Piscinor av mindre modell liknande den vid Hejde kyrkas altare, finns i flera 
kyrkor.

Men min slutsats 
är att Hejde är den 
dophällstätaste 
socknen på Gotland, 
säkert även i Sve-
rige och sannolikt i 
världen!
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Stenen vid Hejde Kyrka (foto Anna Tigerström)
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 Regional matkultur i Hejde
Lördagen den femte mars hade Hejde sockenförening och Hejde LRFavd. bjudit in 
Martin Ragnar att berätta om regional matkultur.

Vad är det?  Jo det handlar om mat med identitet som bl.a har förmågan att locka 
till resor till de platser de kommer ifrån.

Han satte lite myror i huvudet 
på oss och fick oss att om-
värdera vissa för oss kanske 
självklara exempel på gotländsk 
matkultur.

Ett är säkert, sparris, ramslök, 
kajp, salmbär och tryffel är 
starkt förknippat med Gotland.

Han lockade till skratt med 
vissa dråpliga exempel på olika 
sätt att marknadsföra svensk 
regional matkultur.

Efter föredraget fikade vi och 
njöt av sockerkaka med visp-
grädde och högst regional salm-
bärssylt från Lillåkre.

Vi hade även möjlighet att köpa 
någon av hans böcker, finns 
många att välja på, nämnas 
kan den om just regional mat-
kultur, Grisens historia, got-
ländska mejerier samt en om 
järnvägen på Gotland.

En trevlig och lärorik kväll.
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Valborg i bygdegården

Lördag 30 april kl 20.00

Kaffe- och  korvförsäljning

Hejdlöst välkomna!
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 Kaffikalas i Hejde
Under hösten och vintern har Hejde LRF och Hejde sockenförening i samarbete 
med Vuxenskolan hållit sykurs i Hejde.

Som avslutning bjöd deltagarna i söndags 7/2 in till kaffikalas i bygdegården, där 
de för en stund ställt undan symaskinerna och koncentrerat sig på bakning.

Tjugofem sorter blev det, allt från bullar till småkakor och tårtor.

Det fanns även gluten och laktosfria alternativ och kakor nästan helt utan socker. 
Något för alla alltså.

Uppslutningen var god, det 
hade kommit gäster från 
både När och fjärran.

Alster från sykvällarna visa-
des upp och innan man gick 
hem kunde man, om man 
ville, köpa med sig något 
från minimarknaden där det 
bl.a. fanns lammskinn, sja-
lar, ljusstakar i betong och 
i päls samt knäckebröd till 
försäljning.

Det blev kakor över så det 
gick bra att köpa med hem 
till kvällsfikat.

En trevlig eftermiddag och 
ett förhoppningsvis återkom-
mande evenemang.

Ise Ljungqvist
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 Temakvällar på Bygdegården med 
middag och film

På trettondagsafton var temat Ryssland. Vi åt en värmande borsjtjsoppa tillsam-
mans och sen visades Dr Zhivago som utspelar sig under upptakten till Ryska 
revolutionen - snö, kyla och ylande vargar!

I april smakade vi på Grekland med hjälp av Zorba the Greek, full av ökultur 
och livsglädje! Färgstark film fastän svartvit. Först åt och drack vi grekiskt: mous-
saka och retsinavin!

Båda filmerna Oscarsbelönades på 60-talet, bägge med oförglömlig och magisk 
filmmusik. Vi återkommer med fler storfilmer med världsaktuella teman i höst!

Anna Tigerström och Torkel Bonde
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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
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Hejde Församling
Orrotta
Söndagen den 8 maj kl 05:00 spanar vi in 
orrarna utmed Hjortasvägen. Kör väg 142 
söderut förbi Stenstugu och tag av mot 
Kauparve och sedan mot Etelhem. Efter 
ca 5 km från väg 142 står en skylt med 
texten ORROTTA.
Vi spanar efter Orrar ca en timme och in-
tager därefter medhavd kaffekorg. 
Det hela avslutas med en kort andakt.

Bussutflykt till Sudret söndagen den 5 juni
Följ med på årets bussutflykt som gemensamt anordnas av Väte och Hejde 
församlingar. Även ni som inte är boende eller troende i Hejde eller Väte är myck-
et välkomna i mån av plats! Vi kommer att delta i en gudstjänst på vägen och 
äter sedan lunch på Pensionat Holmhällar. Efter lunchen besöker vi Hamra kyrka 
samt några andra inte så välkända sevärdheter. 
Årets ciceron är Gotlandsprofilen Torsten Gislestam, tidigare antikvarie på 
Fornsalen, ordförande i Samfälligheten Gotlands kyrkor, redaktör till volymerna 
om C.G.G. Hilfelings gotländska resor, författare till ett trettiotal böcker samt 
hundratals artiklar. 
Medtag kaffekorg!
Kostnad per person inklusive lunch är 100 kronor vilket betalas kontant i bus-
sen. Barn och ungdomar deltar gratis. Anmälan senast den 20 maj till Anders 
Wahlby tel 070-664 31 37
Bussen utgår från Väte kyrka kl 9:00 och hämtar vid Hejde kyrka kl 9:10.

Midsommardagen den 25 juni kl 14:00 firar vi gudstjänst i Fånsänget (grän-
sen mot Väte). Körsång med Erling Lindwall som dirigent. Efter gudstjänsten 
njuter vi av sommargrönskan och medhavd kaffekorg. Vid otjänligt väder är vi i 
Väte kyrka.

Söndagen den 24 juli, kl 14.00 firar vi friluftsgudstjänstvid Tipsarve myr, en 
oas mitt i skogen. Skylt utmed vägen Hejde - Klinte. Medag stol och kaffekorg.

Årets kubbkvällar vid Hejdebo är i år på följande tisdagar; 26 juli, 2 augusti, 
9 augusti samt 16 augusti. Kl 18.30 samlas vi för kubbspel och därefter kaffe på 
Hejdebo vandrarhem. Efter kaffet en kort andaktsstund i Hejde kyrka för dem 
som så önskar.

Välkomna!



 Vårbubbel!

Lördag den 7 maj kl 18.00

träffas vi på Bygdegården och provar vita viner från Alsace 
Efter provningen intar vi en måltid inspirerad av det område i
nordöstra Frankrike som de provade vinerna kommer ifrån.

Pris 250 kr/pers

I mån av plats kan även du som inte är medlem i sockenförening-
en delta. Då är priset 300 kr/pers.

Anmäl dig senast den 28 april på
hemsidan www.hejde.org 

Det går även att kontakta Pär-Håkan Bergström på telefon 076-
141 88 87 eller phb@hejde.org 

Välkomna!
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Namn:____________________________________

Adress:___________________________________

Ort:______________________________________

Postnummer:__________________

E-post:___________________________________

Födelsedatum (ÅÅMMDD):____________________

Fler familjemedlemmar, namn, e-post och födelsedatum:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Jag vill bli medlem

Min familj vill bli 
medlem

Mitt barn vill bli 
medlem

Uppdatera mina 
medlemsuppgifter

Bli medlem i Hejde Sockenförening
Sågbladet delas ut till alla hushåll i Hejde, även till dig som inte är 
medlem. Skälet till detta är förstås att Hejde Sockenförening vill att alla 
skall komma med och ta del av den trivsel och trygghet som det innebär 
att vara delaktig i det som sker i vår hembygd. Priset för medlemskap är 
100 kr om året för dig som är 18 år eller äldre. Är du under 18 så är det 
gratis. Tillsammans är vi starka!

Anmäl dig på hemsidan, www.hejde.org eller fyll i nedanstående talong 
och lämna till någon i styrelsen så fixar vi resten. När ditt medlemskap 
blivit registrerat kommer en faktura som du betalar in via Bankgiro. Du 
kan även uppdatera dina medlemsuppgifter och lämna din  e-postadress 
här.

http://www.hejde.org/bli-medlem/

------------------------------------------------------------
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Aktivitetsplanering
Aktivitet:   Datum: Kontaktperson:
Valborgsmässofirande  30 april Kerstin Hederfeld
Trädgårdsvisning  1 maj  Anders Andersson 
Vårbubbel   7 maj  Pär-Håkan Bergström
Orrotta    8 maj  Anders Wahlby
Cykeltur/bokstavsjakt i Hejde 4 juni  Jenny Franzén
Utflykt Tofta skjutfält  9 juni  Ise Ljungqvist
Grillkväll/Heimkumstdag Juli/aug Stig Hoffman
Kors & Tvärs   21 juli  Anna Tigerström
Jazzkväll   Juli/aug Johan Malmberg



www.hejde.org

Kontakta Hejde Sockenförening
Styrelsen styrelsen@hejde.org
Ordförande Peter Hogeby peter@hejde.org
Vice Ordförande Jenny Franzén jenny@hejde.org
Sekreterare Pär-Håkan Bergström phb@hejde.org
Kassör Monica Viberg monica@hejde.org
Medlemsrekryterare Stig Hoffman stig@hejde.org
Aktivitetssamordnare Victoria Åkerbäck victoria@hejde.org
Kommunikationsansvarig Martin Toft martin@hejde.org
Sågbladet redaktör Pär-Håkan Bergström phb@hejde.org 
Hemsida Martin Toft webmaster@hejde.org

Gilla oss på Facebook!
http://www.facebook.com/hejdesockenforening

Vill du hyra bygdegården?
Bygdegården är godkänd för 150 personer och har plats för ca 120 sittande gäs-
ter. Lokalen är utrustad med bredbandsanslutning upp till 100 Mbit/sek. Trådöst 
internet, fullt utrustat kök och en stor scen gör att det finns alla möjligheter i 
denna fantastiska lokal. Helt enkelt en perfekt plats för att arrangera:

– Möten
– Fest
– Kurs

Hejde Sockenförening samarbetar även med Studieförbundet Vuxenskolan för att 
på bästa sätt kunna hjälpa till med det perfekta arrangemanget.

Hela bygdegården 800 kr/dag
Hela bygdegården 3 dagar (vid t ex bröllop) 2000 kr
Halvdag 600 kr (upp till 4 tim vardagar mellan 09.00-17.00)
Barnkalas 200 kr/dag
Köket för matlagning 300 kr/dag
Köket som möteslokal 200 kr/dag
Teknisk utrustning 200 kr

Bokning av bygdegården sker på hemsidan 
http://www.hejde.org/hyra-bygdegarden/boka-bygdegarden/
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