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Kallelse till  

Hejde sockenförenings 

Årsmöte 

Söndag den 22 februari 

 

Kl.12.00 Lunch i bygdegården, 60 kr 

Kl.13.00 Förhandlingarna börjar 

Lotteri! 

www.hejde.org 

MATINÉ FÖR BARN 

Söndag den 8/2 Kl.15.00 visas i bygdegården 

Victor och Josefine 

En vackert tecknad film om den lilla musen Josefine och  hennes liv i kloakerna, 

om björnhat, tanddyrkan och det allra viktigaste, insamlingen av bebisbjörnars 

mjölktänder. Under ett tandjakspass möter hon den vrålhungriga björnen Victor 

och är nära att slukas men efter en örfil och godismutor uppstår en osannolik 

vänskap. Men att vara vän med en björn är inte problemfritt... 

Vi bjuder alla barn på popcorn och saft! 

Bor Du i Hejde och får Sågbladet i lådan eller får Du Sågbladet per 

mail utan att vara medlem???  

Bli medlem och bidra till kommande nummer av Sågbladet och 

Sockenföreningens aktiviteter för enbart 100 kr/år!  

Betala till bankgiro 5596-3367 Obs! Ange namn och adress 



 

 

 

 

 

 

    - Byggnadssnickeri 

    - Design och konstruktion av mo bler och inredning 

KONTAKT 

GO RAN GOMÉ R 

070 690 80 24 
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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. 

Final i melodifestivalen 

och 

Pubafton 

Lördag den 14 mars 

Från kl.19.00 

I Hejde bygdegård 

Välkomna! 

http://4.bp.blogspot.com/-dkINV1HAbBg/UPzv8aG2kmI/AAAAAAAAAGI/r2iXqt3146Y/s1600/HiRes.jpg
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Påskafton den 4/4 kl. 14.00 sätter vi fart på vattenhjulet 

för traditionsenlig sågning. 

 

Kaffe och korvförsäljning! 

 

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. 
 

 

Städ- och fixardag 

Lördag den 11/4 i Hejde bygdegård kl.10.00 

Träffas vi och hjälps åt att göra bygdegården  

fin inför sommarens alla uthyrningar. 

Det bjuds på lunch och fika! 

 

Vi ser fram emot en  

trevlig dag tillsammans! 

Hyra bygdegården?  

Ring Ingrid Eriksson 24 30 55 eller 0727-33 35 59 
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  Hejde församling 
 

Åsikter kring kyrkan 

Det har kommit önskemål om att bygdens folk ska 
träffas och lägga fram sina åsikter kring kyrkan, det 

gäller inne likaväl som på kyrkogården. Tanken är om det skulle gå 
att förändra så att det bl.a. blir mer förståeligt och inte så tungt. 
Vilka önskemål har vi kring ”Minneslunden” som nu är på gång? Det 
är fritt fram för alla tankar och åsikter! Någon gång under v.10 är 
planerna att vi skall ses på Hejdebo för att ventilera tankarna. När-
mare information kommer i postlådan. 
 
2015 års jubilarer 

2015 års jubilarer i församlingen kommer att firas av med en  
födelsedagsfest fredagen den 29/5. Ingen annan uppvaktning görs. 
Vi hoppas att det skall upplevas roligare att komma ut och träffas 
kring en god middag. Inbjudan kommer ca 2 månader före. 
 
Bussutflykt  

Söndagen den 7/6 planerar vi en bussutflykt tillsammans med Väte. 
Närmare information kommer senare om tid och besöksmål.  
 
Gravsäkerhet 

Kyrkan är ansvarig att vart 5:1 år kontrollera gravstenarnas stadga 
efter den uppmärksammade dödsolyckan på fastlandet. 
1. Gravstenen får inte luta för mycket. 
2. Ska tåla en belastning i sidled på 35 kg. 
3. Ha minst 2 dubbar. Består gravstenen av flera delar skall  
 samtliga vara dubbade.  
4.  Stenen ska gå att lyfta av från dubbarna. 
Utförligare beskrivning finns på kyrkfönstrets baksida. Vi har utfört 
kontrollen i Hejde. För de stenar som inte uppfyller kraven kommer 
ett brev till gravrättsinnehavaren. Pastorsexp. 0498-24 00 05. 
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Fira Valborgsmässoafton i Hejde 

 

Onsdag den 30 april Kl.20.00  

tänds elden och vi sjunger in våren! 

Korvservering! 

 

När elden falnat serveras kaffe 

och kaka i bygdegården 

 

Välkomna! 

Se opp! Så Du inte får en ORRE (i blickfånget)!  

Sådant händer på orrottan minsann...  

Vi träffas utmed hjortersvägen kl.05. Går och lyssnar och spanar.  

Hör gör vi alltid, oftast får vi se orrar också. När vi känner för det,  

går vi till bilarna och tar fram kaffekorgen och njuter av morgonen. 

För det mesta kommer kyrkoherden Kent med. Det sjungs en psalm 

och han brukar läsa dagens text. Vi pratar igen, åker hem och har 

upplevt det där med guld i morgonstund! 
 

 

Orrotta 

3 maj Kl.05.00 samlas vi  

1 km öster om Hjorters. 

Medtag kaffekorg! 



 

 

Sockenföreningens aktiviteter 2015 
 

8/2 Barnmatiné 

22/2 Årsmöte 

14/3 Pubafton 

4/4 Sågdag 

11/4 Städdag  

30/4 Valborgsmässofirande 

2/5 Vårbubbel 

3/5 Orrotta 

4/7 Slåtter vid bygdegård och Sigsarvesågen 

11/7 Festkväll 

23/7 Hejde Kors & Tvärs 

4/9 Surströmmingsfest 

10/10 Vinsmakning 

25/10 Barnmatiné 

7/11 Pubafton 

5/12 Jullunch 

29/12 Dricketävling i Hejde 
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Vid den här tiden är nog alla flyttfåglar långt söderut i den härliga värmen, lyckades 

du hitta alla fåglar som gömde sig i förra numret? Här kommer svaren! 

1.Agda - Höna 

2. Fågel i näsan - Kråka 

3. Örfil - Orre 

4. Serveras vita viner - Svala 

5. Möta - Råka 

6. Fågel i kaffet - Gök 

7. Motionsidrott - Korp 

8. Saab J37 - Vigg 

9. Mun - Trut  

10. Nybörjare - Gröngöling 

11. Enl. Sussanne Lanerfeldt - Knipa 

12. Moderatfärgad ryggsäck - Blåmes 

13. Lyckliga - Glada 

14. Lönnlövad Mårten - Kanadagås 

15. Hitchocks varumärke - Fasan 

16. Andraplacerad brudnäbb - Silvertärna 

17. Efter Vättern runt - Dopping 

18. Kommunistisk låsanordning - Rödhake 



 

 

Med reservation för ev. felstavningar och annat /CÅ 

Nästa nummer av Sågbladet kommer ut i början av maj 20145 

Manusstopp  5/4  

mailas till Caroline Åkerman: sagbladet@hejde.org 

VÅRBUBBEL! 

 

Lördag den 2 maj kl 18.00 

Träffas vi och provar mousserande viner 

Efter provningen intar vi en enklare måltid med soppa 

och bröd 

 

Pris 180 kr/pers 

Anmälan senast den 26 april till 

Jan Mattsson, 243022 eller 

Pär-Håkan Bergström 076-141 88 87 

eller via hemsidan www.hejde.org 

 

Välkomna! 

http://www.hejde.org

