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Jag önskar er alla ett Gott Nytt 2014  

med många tillfällen att träffas och ha roligt! 
 

Caroline 

 

Ta tillfället i akt att träna de små grå i denna julnöt! 
Vilka sjukdomar och krämpor har de här personerna?   
Kasta om bokstäverna! (Svar kommer i nästa nummer) 
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1. Bo Sländ  

2. Ria Gell  

3. Bea Törn 

4. Bo Trink 

5. Tor Bläs 

6. Gun Lots 

7. Kim Pang 

8. Maria Al 

9. Lejf Räth  

10. Isak Tokh 

11. Nils Gäms 

12. Ella Bång 

13. Bernt Bot 

14. Linus Fena 

15 . Karl Krämp 

16. Selm Prakt 

17. Klas Späte 

18. Greta Glånn 

19. Älna Brons 

20. Bertil Mannd 

21. Dan Kvärt 

Ta det lugnt 

Det är så svårt att slappna av 

med alla måsten, skall och krav. 

Ja, tiden flyr av jäkt och stress. 

Och allt som sker blir mest en press. 

Men du är fri att sakta in. 

För tänk på att din tid är din. 

Så ta det lugnt en liten stund. 

Låt här och nu bli din sekund 

/Okänd författare 
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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 

 

Kallelse till  

Hejde sockenförenings 

Årsmöte 

Söndag den 23 februari 

 

Kl.12.00 Sopplunch i bygdegården 

Kl.13.00 Förhandlingarna börjar 

Kaffe och kaka i pausen under eftermiddagen 

www.hejde.org 
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Mat-potatis till salu (Fontane) 4:-/kg  
Ej besprutad  

Hör av dig innan du kommer; 
jmattson@hotmail.se  eller 070-5228126 

 

 

Filmkväll för barn 

Fredag den 21/2 Kl.19.00 visas i bygdegården 

Happy Feet 2 

Rek. ålder 7 år 

 

I det kalla Antarktis får den steppdansande pingvinhjälten 

Mummel ett problem – hans son Erik har koreografifobi och 

har Den Mäktiga Sven, en pingvin som kan flyga, som sin 

största idol och förebild. Men Erik får lära sig om sin fars 

hjältemod när denne samlar hela Antarktis djurbefolkning, 

från små krill till gigantiska elefantsälar för att rädda deras 

värld från en säker undergång. 

 

Vi bjuder alla barn på popcorn och saft! 



 

 

 

 

 

 

    - Byggnadssnickeri 

    - Design och konstruktion av mo bler och inredning 

KONTAKT 

GO RAN GOMÉ R 

070 690 80 24 
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Final i Melodifestivalen 

och 

Pubafton 

på samma kväll,  

bättre kan det inte bli! 
 

 

Lördag den 8 mars kl.19.00  

Är Du/Ni hjärtligt välkomna till bygdegården! 

www.hejde.org 

 

Vid Häglajvs 
Har bott i Hejde:  Huset köptes -59 och vi har bott 
här året runt de senaste 10 åren 
Yrke: Mångsysslare och återförsäljare av Aloe Vera-
produkter 
Favoritplats i Hejde: Hemma på gården med utsikt 
över fälten och hästarna 
Vad tycker du är bra med att bo i Hejde?   
Det är en bra gemenskap i socknen! Gurli Bonde 

Möt en Hejdebo 
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Filmkväll för vuxna 

Fredag den 28 mars kl.18.30 är det dags igen! 

Då träffas vi i bygdegården och ser film  

och njuter av temat med samma namn som filmen…  

Chocolat 

Drama, 121 min, Regi: Lasse Hallström 

 

Vianne kommer med sin dotter till en inskränkt fransk småstad där hon 
öppnar en chokladbutik. Byns borgmästare, som har stor makt över folket, 

anser att det är en synd, men allt fler av stadens invånare börjar känna  
chokladens lockelse… 

 

Efter filmvisningen serveras kaffe med bulle och  

läckra chokladbitar för 40 kr 

 

 

Juliette 

Binoche 

Judi 

Dench 

Alfred 

Molina 

Lena 

Olin 

Johnny 

Depp 

Ann-Charlotte Larsson från  

Gotlandsgårdens konfektyr i När 

kommer och berättar om choklad  

och säljer sina chokladpraliner till välsmakande pris!! 
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Påskafton den 19/4 kl. 14.00 sätter vi fart på vattenhjulet 

för traditionsenlig sågning. 

 

Kl.19.00 sågar vi i lyktornas 

sken så att du får uppleva 

hur de som hyrde in sig på 

sågen om kvällarna och 

nätterna hade det. 

 

Kaffe och korvförsäljning! 

 

Slit dig från äggen och sillen en stund, så kan du få veta mer  

om hur det gick till vid arbetet vid vattensågen! 

 

Vid Siltbergs torp 

Har bott i Hejde:  Snart 17 år 

Yrke: Pensionär 

Favoritplats i Hejde: I svampskogen 

Vad tycker du är bra med att bo i Hejde?   
Det är en bra gemenskap i socknen! 

Anders Wahlby 

Möt en Hejdebo 

www.hejde.org 



 

 

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! 
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Orrotta 
Kl.05.00 den 27/4 samlas vi 1 km öster om Hjorters. 

Vi lyssnar och spanar efter orrar. 

Medtag kaffekorg! 

 

Städ- och fixardag 

Under förutsättning att bygdegården är ledig denna dag 

(eventuella ändringar meddelas på hemsidan) träffas vi 

Lördag den 26/4 i Hejde bygdegård kl.10.00 

för att göra bygdegården fin inför  

sommarens alla uthyrningar. 

Det bjuds på lunch och fika! 

www.hejde.org 

Tyvärr har ingenting inkommit till medlemssidan denna gång :-( 
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  Tack Hejde! 

 
I september var Hejde-borna med god marginal bäst 
på att gå och rösta i kyrkovalet! De övriga försam-
lingarna i pastoratet kom upp i 13-15%, medan 

Hejde hade över 20% valdeltagande! Bra gjort! Ni är ett föredöme! 
 
/Tacksamma gratulationer från kyrkoherde Kent Österdahl 

 

Kan Du berätta något om den här stenen? 

Stenen kommer från Hajdgårde, skänkt av Sten och Ingela Jansson. 

Anna Tigerström, granne till Janssons vid Hajdgårde, fick höra att de 
ville få bort stenen från sin trädgård. Anna tog kontakt med oss i  

kyrkorådet. Med länsstyrelsens tillstånd flyttades stenen till kyrkan.  

Det skulle vara roligt om Du vill berätta för oss  
vad stenen använts till och var den kommer ifrån! 

Välkommen att ringa Anders Wahlby, 070-664 31 37 

www.hejde.org 
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vid Tippsarve 

Har bott i Hejde:  50 år! 

Yrke: Lantbrukare med egen maskinstation 

Favoritplats i Hejde: Tippsarve myr 

Vad tycker du är bra med att bo i Hejde?   

Gemenskapen! 
Olle Hederfeld 

Möt en Hejdebo 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag den 30 april Kl.19.00  

Serveras soppa med smörgås  

i bygdegården med  

underhållning 

 

Ca kl.20.30 tänds elden och  

vi sjunger in våren! 

 

När elden falnat serveras kaffe och kaka 

 

Soppa & kaffe 100 kr 

Kaffe och kaka 30 kr   Välkomna! 



 

 

För mer info se inbjudningar i Sågbladet 

Vårens aktiviteter 2014 
 

21/2 Filmkväll för barn 

23/2 Årsmöte 

8/3 Pubafton med Melodifestivalens final 

28/3 Filmkväll för vuxna 

19/4 Sågdag påskafton 

26/4 Städdag  

27/4 Orrotta  

30/4 Valborgsmässofirande vid Bygdegården 
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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. 

Fler aktiviteter med datum kommer beslutas 

efter årsmötet när nya personer blivit invalda! 



 

 

Med reservation för ev. felstavningar och annat /CÅ 

Nästa nummer av Sågbladet kommer ut i början av maj 2014 

Manus in senast 6/4  

mailas till Caroline Åkerman: sagbladet@hejde.org 

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 

Ge 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 


