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Ny redaktör för Sågbladet
Sågbladets tidigare redaktör Caroline Åkerman har inte möjlighet att fort-
sätta sitt arbete och har därför avsagt sig uppdraget. Tills vi hittar en ny 
redaktör så har Pär-Håkan Bergström hoppat in som tillfällig redaktör. Vi 
tackar Caroline för det utmärkta arbete som hon utfört med tidningen.
Är det någon som har förslag på redaktör eller känner att hen vill arbeta 
med Sågbladet så går det bra att höra av sig till Pär-Håkan.

Ordföranden har ordet
Den nya styrelsen som tillträdde efter årsmötet i februari påbörjade direkt 
arbetet med genomförandet av verksamhetsplanen 2015 samt den aktivitetspla-
nering som till största del genomförs av de olika kommittéerna. Man förundras 
och gläds över den energi och engagemang som åstadkommer det stora antal 
arrangemang som vi årligen kan erbjuda. Det är bara att lyfta på hatten för alla 
fantastiska personer som ställer upp. Väldigt många uppskattar dessa aktiviteter 
som alla på sitt sätt bidrar till glädje och gemenskap för alla oss som bor, verkar 
eller på annat sätt har en anknytning till Hejde. 

Med ca 200 medlemmar i föreningen så vore det konstigt om alla skulle tycka 
allt vore toppen. Därför genomförde vi en enkät bland de medlemmar som angi-
vit sin e-postadress på vår hemsida. Tack till er alla som bidragit med värdefulla 
synpunkter vilka på ett konstruktivt sätt hjälper till att utveckla föreningen. 

Samtidigt som det stora antalet aktiviteter är en styrka i sig, så är det också en 
rejäl utmaning. Framöver kommer vi att behöva fler medlemmar som engagerar 
sig för att utveckla och genomföra de arrangemang som vi uppskattar så myck-
et. Många personer gör ett fantastiskt arbete idag och har så gjort under en lång 
tid men vi behöver bli fler.

Styrelsens har nu påbörjat den långsiktiga planeringen för verksamheten där 
stort fokus ligger på ekonomi, medlemmar, organisation samt personella resur-
ser. Detta arbete kommer sedan att utgöra basen för den verksamhetsplan som 
presenteras på nästa årsmöte. Som den medlemsdrivna organisation vi är så är 
du som medlem mycket välkommen att framföra dina synpunkter och förslag 
som gör att föreningen utvecklas. Har du någon idé på en aktivitet som du skul-
le vilja se eller kan tänka dig att genomföra så hör av dig.

Vi ses på någon aktivitet framöver!

/Peter Hogeby 

Ordförande 
styrelsen@hejde.org
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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 bero-
ende på hur stort eller litet arbetet är. Vi arbetar från yttertak till källare 
och vi sätter även kök och badrum, behöver något specialtillverkas finns 
flerårig kompetens av möbelsnickeri. 

Göran Gomér
070 690 80 24
goran@gomersnickeri.se
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Dragspelsträff vid Vattensågen

Onsdag den 16 september kl 14.00
Vi träffas och får höra Ehrling och Robert  riva av några trevliga dragspelslåtar.

Träffen är gratis men kaffe och kaka finns att köpa för 20 kr.

Anmälan senast den 10 september till 
Bengt Lindroth 076-768 46 65 eller 24 31 58 Om så önskas kan skjuts med bil 

ordnas. Meddela detta vid anmälan.

Vid fint väder kan vi sitta utomhus. 
Vid regn flyttar vi in i Vattensågen.
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Hejde Kors och Tvärs gick över gränsen!
Året Kors och Tvärs den 23 juli samlade ett rekordstort antal deltagare, 71 per-
soner följde med balvagnarna i den underbart vackra julikvällen. Färden började 
vid Bygdegården, första stopp var milstenen vid Kullgårdsbacke där Sven-Ove 
Alfström berättade om dess funktion som taxameter för hästskjutsar. På Tipsar-
ve berättade Olle Hederfeld om gården som han brukar som fjärde generation. 
Sedan korsades gränsen till Klinte socken där Anna Tigerström berättade om 
den stolta gården Tyrvalds som är omgärdad av en 460 meter lång stenmur 
och har en imponerande stenportal vid infarten. På en rak linje genom allén och 
stenportalen, ca 800 meter bort på Häglajvs fastighet, står en naturminnesför-
klarad ek med småflikiga blad, vars historia ännu är höljd i dunkel.

På Tyrvalds bodde fd löjtnanten 
Axel von Schildt som sattes att föra 
befälet över de 1000 bönder som 
samlats vid Ajmunds bro för att stoppa 
den ryska invasionen i april 1808 ledd av 
amiral Bodisco. Från Tyrvalds fortsatte 
färden via Sandäske Gård i Sanda 
(f d Gästgiveri) där kapitulationen 
med ryssarna förhandlades och där 
sedan Bodisco övernattade medan hans 
1500 soldater slog bivack i skogen innan 
de marscherade vidare och intog Visby. 
Efter gränspassering till Hejde stannade 
vi till vid Trolltallen om vilken Sven-Ove 
bl.a. berättade att den sägs markera platsen där en rysk soldat blev begravd. 

Färden gick sedan ut på Träskmyren som, innan den utdikades och uppodlades 
i början av 1900-talet, täckte cirka 240 hektar. Här inträffade en vådlig död 26 
februari 1851 då en man från Skogs efter att besökt brodern vid Mölner i Väte 
skulle gena över träsket men gick ner sig i en vak och drunknade.  Släktingarna 
Janne Mattson läste upp den levande beskrivningen ur kyrkoboken och Birgit 
Mattson berättade om hur, när hon var barn, brukade få höra denna otäcka be-
rättelse på släktens julsammankomster.  Att träsket var vattenrikt förstås också 
av att flera gårdar hade fiskerätt här och att man vid gården Kvies myrkant 
hittat en stockbåt vilken idag finns bevarad vid Vattensågen. 

Till slut passerade vi Humelgass innan vi kom fram till Dans där vi kunde skåda 
Brudstenen i Bosse och Yvonne Björkqvists trädgård. Sedan välkomnade Gun-
Britt, Ingrid och Bernt oss tillbaka till Bygdegården med grillad korv till vilken 
våra medhavda kaffekorgar kunde avnjutas. Stort tack till alla som deltog samt 
till våra chaufförer Anders Wahlby och Olle Hederfeld samt till Klas Marcusson, 
Stig Hoffman och Peter Hansson vars traktorer, balvagnar och inte minst höbalar 
vi fick låna.
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Länsteatern Gotland spelar 
Ensamma men tillsammans

av Dori Apel och Carolyn Myers

Bild av Stig Hammarstedt

En eftertänksam komedi i två akter
Du får följa åtta olika karaktärer i livets alla skeenden; den yngsta 12 år som 
vaknar till vuxenlivet, den äldsta 82 år som smider planer på äldreboendet. 
Alla scenerna handlar om vänskap i alla färger som livet gett oss och spelas av 
skådespelarna Martyna Lisowska och Karin Kickan Holmberg inramat av mulit-
musikern Erik Törner.

Vad vore livet utan vänskapens styrka, värme och sammanhållning? Även om vi 
blir ensamma gör vänskapen att vi kan vara ensamma men tillsammans.

Lördagen 
den 26 september

Pris 175 kr

Boka direkt på www.hejde.org
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GOTLÄNDSKA DOKUMENTÄRFILMER 
AV MATS AHLBY

Fredagen den 16 oktober kl. 19.00
Mats Ahlby visar några av sina mycket uppskattade doku-

mentärfilmer från Gotland i bygdegården.

Fika finns till försäljning.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Hejde Sockenförening och Hejde LRF-avd.

Gutabygd 2014
Kontakta någon i styrelsen om du vill göra en 
beställning.

Pris: 200 kr



Bli medlem i Hejde Sockenförening
Sågbladet delas ut till alla hushåll i Hejde, även till dig som inte är med-
lem. 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. Till-
sammans 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/

---------------------------------------------------------------

Namn:____________________________________

Adress:___________________________________

Ort:______________________________________

Postnummer:__________________

E-post:___________________________________

Födelsedatum (ÅÅMMDD):____________________

Fler familjemedlemmar, namn, e-post och födelsedatum:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Kryssa i vad du vill göra:

Jag vill bli medlem

Min familj vill bli 
medlem

Mitt barn vill bli 
medlem

Uppdatera mina 
medlemsuppgifter

www.hejde.org 7



Lördag den 10 oktober kl 18.45

Träffas vi och provar Argentinska viner
Efter provningen äter vi en måltid med passande mat. 

Vinsmakning Argentinska viner

Pris 220 kr/pers för medlemmar
I mån av plats kan även icke medlemmar anmäla sig. Pris för icke medlem 

är 280 kr/pers.

Anmälan senast den 26 september till

Pär-Håkan Bergström 076-141 88 87 eller via hemsidan www.hejde.org
OBS! Max 30 personer. Först till kvarn gäller.

När Jazzen kom till Hejde!
En fin augustikväll förärades Hejde Bygdegård med celebert besök av Jo-
han Malmberg Trio som består av Hejdebon Johan Malmberg på trummor, 
Vilhelm Bromander på kontrabas och Oskar Carls på saxofon. Trion spelar 
gammal och ny jazz på ett eget och spännande sätt. Arrangemanget skedde 
med kort varsel, endast fyra dagar innan konserten. Egentligen skulle spel-
ningen skett på annat ställe men kunde inte genomföras. Johan som bor i 
Smiss sedan tre år kontaktade då Hejde Sockenförening som direkt hakade 
på denna spännande möjlighet. Lite oroliga att det inte skulle komma så 
många jazzdiggare med så kort framförhållning. Men ett glädjande stort 
antal personer, nästan 50 stycken, tog tillfället i akt att få höra högkvalitativ 
jazzmusik av bl a Thelonius Monk, Sonny Rollins och Bernt Rosengren.

Ljuset dämpades och gardinerna drogs för, 
för att skapa lite New York-känsla i den 
fagra sommarkvällen. Och stämning blev 
det, tre mycket duktiga musiker spelade 
allt ifrån den mest avancerade jazzmusik 
till stillsamma örhängen som Moon River. 
Magiskt! Det kändes omtumlande att efter 
konserten gå ut i den gotländska som-
markvällen med musiken dröjande kvar i 
sinnet. En konsert som gav mersmak. Kul 
att ha en duktig jazztrummis i socknen!

www.hejde.org8



www.hejde.org

Sockenföreningens aktiviteter hösten 2015
4/9   Surströmmingsfest
16/9   Dragspelsträff vid Vattensågen
26/9   Teater i Bygdegården; ”Ensamma Tillsammans” med  
  Länsteatern
10/10  Vinsmakning av Argentinska viner
16/10  Dokumentärfilm av Mats Ahlby 
7/11  Pubafton
5/12  Jullunch
29/12  Dricketävling med Väte, i år i Hejde Bygdegård.

OBS! Ändringar i planerade aktiviteter kan förekomma.
Håll dig uppdaterad genom att besöka 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
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Lyckad bussutflykt till S:t Olofsholm
Den 7 juni ordnade Hejde och Väte församlingar en gemensam bussutflykt 
till S:t Olofsholm. Totalt deltog 51 personer som i det blåsiga men fina vädret 
besökte utgrävningar och kapellet under sakkunnig guidning av Ander R Jo-
hansson. Under färden fick vi veta mer om den Helige Olofs öden och äventyr. 
Alla som var med tyckte det var ett trevligt arrangemang som gav mersmak. 
Förhoppningsvis kan vi ordna en liknande utflykt nästa år. 

Välbesökta kubbkvällar
Årets kubbkvällar vid Hejdebo blev mycket lyckade och trevliga. Dels på grund 
av det fina vädret men allra mest tack vare en mycket god uppslutning. I snitt 
deltog ca 30 personer per kväll. Efter kubbspel så drack vi kaffe i Hejdebo 
med Kerstins mästerliga kanelbullar. Kvällarna avlutades med en andaktsstund 
med olika teman i kyrkan. Vid en av kvällarna så beskrev Anna Tigerström ett 
kärleksöde med hjälp av texter ur Nils Strindbergs dagbok från Andreés kata-
strofala ballongfärd till Nordpolen och Ulla Lindroth och Pär-Håkan Bergström 
framförde sånger av såväl Schubert och Beatles. Våra pastorer Kent, Helen 
och Jael har närvarat vid dessa kvällar. Välkomna nästa år till nya kubbkvällar.

Kommande evenemang

Söndag den 4/10 kl 13.00 Gudstjänst med Koralbrass under ledning av 
Robert Nyström

Söndag den 18/10 kl 18.00 Fredsgudstjänst med fackeltåg från Bygdegår-
den

Söndag den 22/11 kl 10.00 Mässa med trumpetspel av Carina Ahlin Ny-
ström.

Juldagen den 25/12 kl 7.00 Julotta.

Välkomna!

Hejde Församling
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Efterlysning
Vet någon var Hejdes tre raukar står? De sägs befinna sig i östra delen av 
Hajden, dvs. skogen sydsydost om Krämplause. En ska kallas Rävstain. I 
närheten kan det ligga ett nästan 3 meter högt flyttblock som det också 
vore kul att hitta!

Vet ni något mer, var snäll och kontakta mig!

Anna Tigerström /070-575 64 80 
anna.tigerstrom@se.aga.com
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Kontakta Hejde Sockenförening
Styrelsen styrelsen@hejde.org
Ordförande Peter Hogeby 070-532 23 41, peter.hogeby@gmail.com
Vice Ordförande/Hembygdsansvarig Stig Hoffman, 073-933 48 71 
Sekreterare Pär Håkan Bergström, 076-141 88 87, ph.bergstrom@gmail.com
Kassör Ann-Christin Söderberg, 073-989 19 99
Bygdegårdsansvarig & medlemsansvarig Göran Gomér, 070-690 80 24
Kommunikationsansvarig Martin Toft, 070-244 02 80, martin@mtoftdesign.se
Sågbladet TF Pär-Håkan Bergström 076-141 88 87, ph.bergstrom@gmail.com
Hemsida Martin Toft 070-244 02 80, webmaster@mtoftdesign.se
Uthyrning bygdegården Ingrid Eriksson 072-733 35 59 eller via hemsidan.
Bygdegårdskommittén Kerstin Hederfeldt, 24 31 40 
Hembygdskommittén Gun-Britt Alfström, 24 30 75

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

Håll dig uppdaterad med vad som händer i Hejde Sockenförening!
www.hejde.org

Vill du hyra bygdegården?
Bygdegården är godkänd för 150 personer och har plats för ca 120 sittan-
de gäster. 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 hjäpa till med det perfekta arrangemanget.

Hela bygdegården 800 kr/dygn
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/dygn
Köket för matlagning 300 kr/dygn
Köket som möteslokal 200 kr/dygn
Teknisk utrustning 200 kr
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