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 vid Kvie 

Har bott i Hejde:  Hans sen -56, Ingegerd sen -78 

Yrke: Hans är klockare och Ingegerd arbetar med 
restauration och underhåll av Gotlands kyrkor. 

Favoritplats i Hejde: Hejdebo 

Vad tycker du är bra med att bo i Hejde?  Här är 
hemma och en fördel att bo mitt på Gotland! 

Ingegerd & Hans 

Paulin 

Möt två Hejdebor 

Hösten närmar sig med stormsteg och flera av våra fåglar flyttar  
söderut medan andra stannar kvar. Kan du gissa vilka fåglar som  
gömmer sig här? 
 
1. Agda 
2. Fågel i näsan 
3. Örfil 
4. Serveras vita viner 
5. Möta 
6. Fågel i kaffet 
7. Motionsidrott 
8. Saab J37 
9. Mun 
10. Nybörjare 
11. Enl. Sussanne Lanerfeldt 
12. Moderatfärgad ryggsäck 
13. Lyckliga 
14. Lönnlövad Mårten 
15. Hitchocks varumärke 
16. Andraplacerad brudnäbb 
17. Efter Vättern runt 
18. Kommunistisk låsanordning 

 

 

(Svaren presenteras i nästa nummer) 
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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 

 

 

 

 

 
 

Fredag den 5 sept Kl.19.00 

I Hejde Bygdegård 

För 75 kr får du både en matupplevelse  

och gott kaffe med kaka 

 

Anmälan senast 30/8 till Gun-Britt Alfström  

24 30 75 eller 0705-843598 
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    - Byggnadssnickeri 

    - Design och konstruktion av mo bler och inredning 

KONTAKT 

GO RAN GOMÉ R 

070 690 80 24 

 

Filmkväll för barn 

Fredag den 12/9 Kl.19.00 visas i bygdegården 

 

 

 

 

Vi bjuder alla barn på popcorn och saft! 

Turbo 

En fartfylld komedi om en snigel vars  

högsta dröm är att bli racerförare.  

Barntillåten. 

Vid Häglajvs 

Har bott i Hejde:  7 år 

Yrke: Studerande sångerska 

Favoritplats i Hejde: Vid ån härintill 

Vad tycker du är bra med att bo i Hejde?   
Det är mysigt att cykla runt här och det är snälla gran-
nar! 

Möt en Hejdebo 

Pixi Ingelse 
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Filmkväll för vuxna 

Fredag den 26 sep kl.19.00 är du hjärtligt välkommen  

till bygdegården för att se filmen 

Inte bara honung 

Dokumentär från 2012, 92 min, Regi: Markus Imhoof 

Vi visar den kritikerrosade filmen Inte Bara Honung och fyller kvällen med 

kunskap just om bin och Honung.  

1/3 del av våra livsmedel är beroende av binas pollinering. Spridning av  

gifter utsläpp och kvalster har tagit död på hela bi-populationer i delar av 

Kina. Hotet om total utrotning av pollinerare kan vara närstående enligt 

många experter. Filmen är inte bara otroligt vacker. Den visar också vart vi 

är på väg om vi inte upphör med spridning av gifter och utsläpp.... 

 

Vi bjuder in kunniga biodlare från Hejde för att sprida  

kunskapen om dessa fantastiska insekter som vi är så  

beroende av och som innebär världssvält om de skulle  

bli utrotade. Men inte bara det. Honungen, detta nyttiga 

livsmedel dominerar också kvällen. Vi smakar och lär oss nyttan med  

honung och hur vi kan ersätta socker i alla möjliga matnyttiga  

sammanhang och har också möjlighet att köpa och fylla på våra förrråd 

av årets skörd från våra odlare.  
 

Vi servera fika och bakverk med honung för 35 kr 

Välkomna! 
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Pubafton 

Lördag den 8 november 

Från kl.19.00 

I Hejde bygdegård 

 

Hemlig artist 

 

Välkomna! 

Vid Tippsarve 

  Har bott i Hejde:  Sommarboende sen -82  

  Yrke: Glad pensionär! 

  Favoritplats i Hejde: Här i stugan där jag bor! 

  Vad tycker du är bra med att bo i Hejde?   

  Det är så trevliga grannar! 

Möt en Hejdebo 

Lars Ekroth 

http://4.bp.blogspot.com/-dkINV1HAbBg/UPzv8aG2kmI/AAAAAAAAAGI/r2iXqt3146Y/s1600/HiRes.jpg
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Jullunch 

I Hejde bygdegård 

Lördag den 7 dec  

kl.12.00 

Lotteri 

200 kr/pers 

Välkomna! 

Anmälan senast den 30 nov till 

Göran Gomér 24 31 03 

eller via hemsidan www.hejde.org 

Lotterivinster mottages gärna! Kontakta Kerstin Hederfelt 24 31 40 

Att KRAMAS är hälsosamt! 

- Hjälper kroppens imunförsvar 

- Botar depressioner 

- Minskar stress 

- Befrämjar sömn 

- Är stärkande 

- Är föryngrande 

- Har inga obehagliga biverkningar 

- Är inget mindre än en mirakeldrog 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=WoUR6G-xdZRQSM&tbnid=ZdM4Y2KW3gXgIM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fhousenumber15.blogspot.com%2F2010%2F12%2Fred-xmas.html&ei=38HzU_rCMoiaygOkn4GgBA&bvm=bv.73231344,d.bGQ
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Hejde kyrka 

 

Fredsgudstjänst 

Söndag den 19 oktober hålls en fredsgudstjänst i Hejde kyrka. Den 
inleds med fackeltåg från bygdegården kl.18.00 och fortsätter inne i 
kyrkan när tåget kommit dit. Kvällens gästtalare är en gotlänning som 
heter Anna Hedlund. Hon har arbetat under 2013 i Mexico för kristna 
fredsrörelsen. Det blir en intressant stund med inblick från ett land 
som vi inte känner så väl. 

Välkomna! 

 

Tider för gudstjänster i juletid kan ni läsa i tidningens predikoturer 
närmare jul. 

/Svenska kyrkan i Hejde 

2014 års 

Dricketävling 

hålls i Väte bygdegård 

måndag den 29 dec kl.19.00 

 

Är det första gången eller brukar du brygga varje år? Det spelar 

ingen roll, alla är välkomna att tävla med sin dricke!! 

 

Kom och bidra med din dricke! 
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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! 

 

Alla kan inte allting men alla kan någonting! 

Är du intresserad att hjälpa till som styrelse- eller  

kommittémedlem? 

Kontakta Valberedningen genom Ise 

Mail: pellepaggan@hotmail.com 

Tel: 214 314 

 

Stort TACK  

till alla besökare, säljare och alla ni frivilliga 
som såg till att Hejde Marknad blev så bra  

i år igen! 

 

//Styrelsen 
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För mer info se inbjudningar i Sågbladet 

Årets 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 

5/4 Städdag  

27/4 Orrotta  

30/4 Valborgsmässofirande vid Bygdegården 

5/7 Slåtter vid såg och bygdegård 

17/5 Danskväll 

12/7 Hejde Hantverks-och prylmarknad 

24/7 Hejde Kors och Tvärs 

6/8 Medeltidsmarknad i Väte 

5/9 Surströmmingskväll 

12/9 Filmkväll för barn 

20/9 Vinprovning 

26/9 Film för vuxna 

8/11 Pubafton 

7/12 Jullunch 

27/12 Dricktävling i Väte 

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. 



 

 

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 2015 

Manus in senast 14/12  

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 


