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NÄSSELBLADET
·
Häglinge Sockengilles tidning En skrift för dig, för Häglinge och för framtiden

ETT GOTT 2007...
Ännu ett år är lagt till handlingarna och 2007
blev på många sätt ett bra år för Häglinge
Sockengille. Bäst av allt är att vi fått så
många nya medlemmar. Att dansbanan, taket
över uteplatsen och kiosken färdigställdes
är också kul. När det gäller evenemangen
var årets höjdpunkt
författaraftonen och
vi ser fram emot ﬂer
sådana under 2008.
Förra året slog vi
också rekord i antalet
festdeltagare, hela
140 ätande gäster på
kräftskivan.
I år ser vi fram emot
att visa utebio igen,
att vi ska få vatten i
brunnen, se artikel
nedan, EM i ladan
och årets nyhet, pub i
Kopparsmedjan.
Lena Nordebrant, ordförande

... BLIR ETT VÅTT 2008!
Häglinge sockengille har fått närmare 50.000
kronor i bidrag från Hässleholms kommun
för 2008. Merparten av pengarna, 30.000
kronor, ska användas till att gräva en brunn
på Kopparsmedjan. Som det är nu har vi fått
förlita oss på goda grannars välvilja och bara
haft tillgång till vatten under sommarhalvåret.
– Vi har grävt ner en slang till grannens
fastighet, men den ligger inte frostfritt

så vintertid har vi inte haft tillgång till
vatten. Med egen brunn kan vi säkerställa
verksamheten även på vintern, säger Bosse
Nordebrant.
Sockengillet har redan fått in ett par
offerter på brunnsborrning och arbetet ska
genomföras så fort som möjligt.
Kulturnämnden har också beviljat drygt
9.000 kronor i projektbidrag för utebion
samt 10.000 kronor i
verksamhetsbidrag.
– Det roligaste är att
vi kan köra utebion
igen. Förra året blev
det ingen bio eftersom
pengarna inte räckte till,
säger ordförande Lena
Nordebrant.
Planeringen för årets
sommarbio är i full gång,
men än är varken datum
eller program spikat.
Förutom att pengar
förstås alltid är välkomna
tycker Lena Nordebrant
bidraget från kommunen
är roligt av en annan orsak.
– Det är positivt att Hässleholms kommun
uppmärksammar sockengillets verksamhet,
säger hon.
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RANELIDS ORDSHOW GAV LÄSLUSTA
Björn Ranelid tog Häglingeborna med storm när sockengillet
höll sin första författarafton.
Och hans ord ﬁck verkligen
fäste, ﬂera veckor efter besöket pratades det fortfarande
litteratur i byn.
Klädd i linne, jeans och cowboyboots anlände
han i sin Jaguar strax före utsatt tid. Men den
som trott att Björn Ranelid skulle vara en uppblåst, kaxig primadonna ﬁck sina fördomar
grusade med en gång. Tillsammans med hustrun gick han runt och småpratade med byns
invånare, åt grillad korv och skrev autografer
till alla som ville ha. Han var också mycket imponerad över Kopparsmedjan och det arbete
Sockengillet utför.
-Min betänketid var en sekund när jag blev
tillfrågad om att komma hit, inledde han med
och fortsatte sedan med ett underhållande föredrag i ett rasande tempo, fyllt av fyndigheter
och tänkvärda ord. Eller vad sägs om följande
små citatpärlor:
”Man kan inte skriva vackert med en knuten
hand”
”Kvinnans hjärna väger lite mindre än mannens. Men hon har bredband.
”Tänk så mycket kraft människan har inom
sig, och så ägnar hon den åt dumhet”.
Han återkom också ständigt till barnen; vårt
hopp och vår framtid.

– Istället för att tvätta, vaxa och besiktiga bilen varje år i 30 år, spola barnen med varmt
språk.
I pausen passade många av de cirka 200 åhörarna på att köpa någon av hans böcker och
alla ﬁck dem dedicerade och signerade.
Sockengillets första författarafton gav verkligen mersmak och ﬁck också den effekt som
initiativtagaren Niklas Ekdahl hoppats på; att
locka nya besökare till Kopparsmedjan och att
väcka intresset för god litteratur.
Eller som en av åhörarna, som blivit omvänd,
sade efter kvällen.
- Jag åkte dit för att få mina fördomar bekräftade – att han är ﬁnkulturell, dryg och självgod. Det är han i och för sig, men på ett förbannat underhållande sätt.
I sommar blir det ﬂer författaraftnar men i
skrivande stund är inga detaljer klara. Nässelbladet återkommer med mer information.

Björn umgås och skriver autografer.

ÅRSMÖTE 12 MARS

MEDLEMSPUBAR I KOPPARSMEDJAN

Onsdagen den 12 mars kl 19 håller Häglinge
sockengille sitt årsmöte i församlingshemmet.
På agendan står valärenden, ekonomisk rapportering, verksamhetsberättelse och kommande aktiviteter. Här kan du också lösa medlemskort för 2008, om du inte redan gjort det. Det
serveras även kaffe och tilltugg. Kom och gör
din röst hörd!

Sockengillet ska testa att ha pub i Kopparsmedjan första
lördagen varje månad. Tanken är att skapa en återkommande samlingsplats för medlemmarna året om. Ambitionen är anspråkslös, varje pubkväll ansvarar en frivillig för. Det innebär att man max behöver ansvara för en
kväll om året, men får en pub att gå till varje månad. På
årsmötet kan du anmäla vilken kväll du vill ansvara för.
Månadspuben är endast för medlemmar.

I år bar det långväga av med lägret. Vi for
ända till Haväng utan för Kivik.
Mina kontakter inom biodlingen
gav oss förmånen att slå läger vid Haväng,
vid en vacker dalgång invid en å som ﬂöt ut
i havet längre ner kunde vi slå upp våra tält.
Marcus, Rasmus, Fredrik, Erica, Rebecka, My,
Jocke, Lucas, Daniel, Alfred, Måns, Arvid,
Wictor och Patrik satte fart direkt med att slå
upp tält, bära ved och gräva grop till maten.
I år hade vi rena lyxen för vi kunde använda
Tiden var inne och vi rev
toaletten som fanns vid vandrarhemmet som
tälten efter maten.
låg strax intill.
Vi packade allt på släpet och sen bar det av
Alla hjälptes åt och direkt efter att
mot Brösarp.
vi fått allt på plats
Vi hade köpt
var det bad som
biljetter för att
åka ånglok till
Sankt Olof
och tillbaka igen. Man hade hängt på en extra
vagn till Häglinge Sockengilles förfogande.
En härlig färd i sakta mak genom raviner och
kullar. Österlen är ju mycket vackert.
Framme i Sankt Olof ﬁck alla en
glass och när loket hade växlat om och stod

gällde.
Havet låg inte långt bort och
trots att det var ganska kallt i vattnet så var
alla i.
Vi hann även spela brännboll där nere på
stranden.
Lördagen gick åt att bada och
äta mat. På kvällen hade vi en helmysig
kväll med korvgrillning vid stranden. Att
få detta gäng i säng var ju inte helt lätt och
ska sanningen fram så försökte jag inte
ens. Nå, framåt småtimmarna blev det tyst
och vi kunde stiga upp till en lika varm och
solig dag som dagen innan. Vi hann med att
besöka ett frilandsmuseum och naturligtvis
skulle vi ha middag.
Spagetti och köttfärssås brukar vi ha
och det hade vi i år också.

på rätt håll var det bara att stiga på och vi
ﬁck en lika behaglig färd tillbaka mot Brösarp.
Vi tog oss hem mot Häglinge och lägret var
slut för denna gången.
Tack alla ni som var med, nästa år
drar vi ut igen mot nya mål.
Magnus (lägerledare & Nyman)

Eftersom det är tidigt på året är inte alla datum, tider eller omständigheter helt klara ännu. Men vi vill ändå bjuda på
något av det som är inplanerat under 2008, i och utanför Sockgillets regi. Har ni saker ni vill ha med i evenemangskalendern för Häglinge? Kontakta redaktionen! Mer information redovisas efter hand i denna kvalitetsblaska!
MARS
12 mars Årsmöte Häglinge Sockengille
Församlingshemmet, kl 19, Kaffe serveras.
Val av förtroendeposter.
APRIL
5 april Medlemspub *
19 april Städdag vid Kopparsmedjan
Årets storstädning går under temat - ju ﬂer desto
roligare. Och alla kan hjälpa till. Vi börjar kl 10.
Sockengillet bjuder på mat och dryck.

JULI
5 juli Medlemspub *
Fisketävling i Sjöbergasjön
Nässelbladet återkommer med info.
26 juli Treatlon & Sommarfest
Begränsat antal platser Anmälan till Thord
Andersson, 070-516 31 77 eller 0451-631 77.
Utebio vid Kopparsmedjan
Vi återkommer med info om ﬁlm, datum och tid.

30 april Valborgsmässoﬁrande.
Kl 19. Traditionellt majbål.

AUGUSTI
2 augusti Medlemspub *

MAJ
3 maj Medlemspub *

Kräftskiva.
Bröd, ost, smör, sallad och levande musik
tillhandahålles. Kräftor, dricka och ett jävlar anamma
medtages. Anmälan Bo Nordebrant, tel 630 16.
Datum återkommer vi med.

Ev. Sommargympa
Nässelbladet återkommer med info om tider och
anmälning.
Loppis vid Kopparsmedjan
Den årliga loppisen vid Kopparsmedjan infaller i maj.
Vi återkommer med info om anmälning och tid i
nästa nummer av Nässelbladet.

Ungdomsläger
Sommarläger för byns unga. Tid meddelas senare.
SEPTEMBER
6 september Medlemspub *

JUNI
7 juni Medlemspub *

OKTOBER
4 oktober Medlemspub *

EM-lada
Firande i fotbollens tecken. Till att börja med vid
Sveriges tre första matcher. OBS Medlemsevenemang.

NOVEMBER
1 november Medlemspub *

Simskolan vid Bosarpssjön
Start 23/6 kl 10, samling på stranden, anmälan på
plats. Info: Catharina Eckberg tel 630 83.
Författarafton
Vilken författare och exakt datum kommer så fort allt
är bokat.
20 juni Traditionellt Midsommarﬁrande
Kl 11. Majstångsbeklädning och dans kring
densamma. Kl 18. Midsommarfest.
Kobingobokningar Bo Nordebrant, tel 630 16

DECEMBER
6 december Medlemspub *
Julmarknad vid Kopparsmedjan
kl 16-18. Succén fortsätter - Sveriges mysigaste
julmarknad! Traditionell lucia, hantverkare,
julgransförsäljning, tomte, ponnyridning och
glöggstuga. Datum kommer i nästa Nässelblad.
* Se notis i Nässelbladet om Medlemspuben första lördagen i
varje månad, kl 18-22. Endast för medlemmar.
Nässelbladet återkommer med ev teman osv.

