NR 1
FEBRUARI

2009

NÄ SSELBLADET
•

HÄGLINGE SOCKENGILLES TIDNING EN SKRIFT FÖR DIG, FÖR HÄGLINGE OCH FÖR FRAMTIDEN

LEDARE
Några av våra makthavare har
utsett 2009 till ett officiellt
skitår. Låt oss ta det som
en rejäl utmaning. Det är
inget som märks i Häglinge
Sockengilles
planer
för
året. Det finns redan en rad
planerade aktiviteter – såväl
gamla traditioner som helt
nya, spännande grepp. Till
exempel dansbandskvällar
vid Kopparsmedjan. En
fantastisk nyhet för alla
dansälskare ute i stugorna. För
oss andra, ”rockers”, som har
lite svårt för denna svenska
blandning av folkmusik
och country till dansvänliga
rytmer och som inte dansar
innebär dansbandsbesöken
ett litet problem. För även
om smaken är som baken
– delad, så tycker jag att man
ska ställa upp och komma
på de aktiviteter erbjuds. Ja,
just som baken… Delad men
tillsammans, skinkorna sida
vid sida, så att säga. Så vi ses
nog den 25:e juli i alla fall. Det
är jag som har öronproppar!
Niklas

DANSBANDSSOMMAR
- Sockengillet snörar på kaseskorna
Hetaste trenden just nu är
dansband. Och sockengillet hakar
förstås på.
– Vi är högaktuella i Häglinge,
säger
Thord
Andersson,
initiativtagare till och arrangör av
sommarens dansbandskvällar.
En kväll är redan spikad, den 25
juli, efter treatlonen. Då kommer
Susann Nordströms, känd från
SVT:s Dansbandskampen.
Går allt i lås blir det även en
dansbandskväll i början av juni.
– Det gäller att ta nya grepp och
dansband är ju inne nu, säger
Thord Andersson, som själv gillar
att bugga loss med sin Lena.
www.haglingesockengille.se

INFO
VEM:
Susann
Nordströms
Orkester
NÄR:
25 juli
VAR:
Kopparsmejdan
MER:
Fler dansbandskvällar är planerade i juni.

EVENEMANGSKALENDER
9
0
0
2
11 MARS

19 JUNI

Årsmöte Sockengillet

Midsommarfirande på Kopparsmedjan
kl 19 i församlingshemmet i Häglinge. kl 11. Majstångsbeklädning och dans.
Ärende enligt utskickad kallelse. All- kl 18. Midsommarfest.
män information kring landsbygdsut- Sill och päror.
veckling LEADER Lag PH Snapphane- Kobingo, chokladhjul, hästskokastning
mm.
bygd.

25 APRIL
Städdag på Kopparsmejdan

25 JULI

Treatlon & dansbandskväll med
Susann Nordströms Orkester

kl 11 på Kopparsmedjan. Ta med krat- Anmälan Treatlon till Thord Anderstor och räfsor. Sockengillet bjuder på son, 070-516 31 77 eller 0451-631 77.
en bit mat och lagom stora arbetsuppgifter för hela familjen.

30 APRIL

Valborgsmässofirande
kl 19 Majbrasan tänds vid Famnali.
Medtag korv om grillning önskas.

JUNI

Dansbandskväll
Ett ännu hemligt dansband kommer
förhoppningsvis till Häglinge under
juni. Vi återkommer självklart med
mer info efter hand.
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22 AUGUSTI
Kräftskiva
Kräftfest på Kopparsmedjan.

DECEMBER

Julmarknad på Kopparsmedjan
Skånes mysigaste julmarknad kommer
så klart tillbaka. Med hantverkare som
ställer ut och säljer, dansk glöggstue,
luciatåg och tomte. En stensäker decemberaktivitet!

DESSUTOM...
...har Sockengillet en mängd idéer och tankar till aktiviteter som kommer till under året.
När och var dessa genomförs kommer det löpande information om i Nässelbladet och
på www.haglingesockengille.se.
Vi vill också gärna få in andra saker som händer i vår bygd att skriva i evenemangskalendern. Har du idéer vad som ska hända på Kopparsmejdan eller vill genomföra aktiviteter
- hör av dig!
Här nedan presenteras lite tankar kring Sockengillets aktiviteter:

Lokalbandsgala

Författarafton

Vi vet att det frodas blivande rockstjärnor i stugorna. Vi tycker det skulle vara
kul att erbjuda en scen för dem i en lokalbandsgala. Har du ett band och vill spela
på vår gala? Ring Niklas - 0733-200543.

Våra författaraftnar är uppskattade och
trevliga evenemang. De är dock alltid
kraftigt subventionerade (dvs de går inte
runt) och vi är därför beroende av bidrag för att kunna genomföra dem. Förhoppningsvis ska vi kunna hitta ett nytt
bidrag någonstans för att genomföra en
Loppis
eller ett par författarbesök på smedjan
Fjolårsloppisen var en braksuccé. Den även i år.
får en uppföljare i år. Boka bord och ställ
grejer till försäljning på auktionen och
Utebio
kom och köp nytt mög!

Medlemspubar

2008 gjorde vi ett test med regelbundna
medlemspubar. Testet föll inte särskilt
väl ut. Oftast var det inte nån som kom
och nästan ingen utom styrelsen ville
hålla i en pub. Därför försvinner medlemspubarna som återkommande evenemang. Finns intresse att arrangera
ett medlemssamkväm är alla välkomna
att anmäla intresse hos ordförande Lena
Nordebrant.

Vi arbetade under hela förra året med
att få tillbaka en stor, allmän utomhusvisning vid Kopparsmedjan. Tyvärr är
utrustningshyra och regelverket runt
offentliga visningar såna att en enda visning kostar minst 30 000 kr. Utan stöd
och bidrag (eller biljettpriser på 2000 kr)
har vi inte ekonomiska möjligheter just
nu att genomföra vår utebio.

Saknas något?

Sockengillet finns till för medlemmarna
och boende i bygden. Tycker du att det
Ungdomsläger
ska finnas någon annan verksamhet och
Sockengillets Häglingeläger för bygdens känner för att göra något. Låt oss höra
barn och ungdomar går som vanligt till - vi hjälper dig att genomföra det! Ring
hemlig ort under sensommaren.
Lena!
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Sagotant sökes
Viola har f lyttat ifrån Häglinge och
sedan dess har Solrosen inte någon
sagotant. Nu längtar de efter en ny.
– Är du intresserad av att komma hit
och läsa för barnen en gång i veckan
så kom gärna och hälsa på eller ring
630 44. Välkommen hit vår nya
sagotant eller sagofarbror, hälsar
personal och barn på Solrosen.

ÅRSMÖTE I
FÖRSAMLINGSHEMMET

Den 11 mars, kl 19 i Församlingshemmet i Häglinge hålls årsmöte för
Häglinge Sockengille. I vanlig ordning
kommer det presenteras en verksamhetsberättelse, planer för 2009 och
väljas en rad poster till styrelse mm.
Sockengillet bjuder på fika och förtäring. Kom och gör din medlemsröst
hörd!

Kyrkorådsval
Välkomna till nomineringsmöte
inför valet till kyrkoråd
i Häglinge församling,
måndagen 16 mars kl 18.30 i
församlingshemmet.
Om du har frågor ring: Karl-Axel
Axelsson, 0709-626622.
Catharina Eckberg, 630 83.
Varmt välkomna hälsar Karl-Axel
och Catharina.

INSÄNDARBILDEN

Insänd av ”Jultomten”

LEADER-information

I samband med årsmötet passar
Sockengillet på att bjuda in alla
Häglingebor att ta del av information
från LEADER och diskutera vilka
projekt vi skulle kunna driva
gemensamt. Kom och var med och
spåna. Ska vi bygga en cykelväg till
Sösdala, anordna sommarcafé eller
rockfestival? Ja allt är upp till oss att
Fru ordförandes luciafirande 2008?
avgöra.

Kom, lyssna, spåna och tyck till...
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Ordföranden övar inför julmarknad 2009?

Redaktion för Nässelbladet:

Häglinge Sockengille:

Pernilla Ekdahl & Niklas Ekdahl
tel: 630 45, mail: niklasekdahl@hotmail.com
V. Häglinge 2182, 280 10 Sösdala

Ordf. Lena Nordebrant
Vuxen: 50 kr, Barn 0-15 år: 20 kr.
tel: 630 16
Nässelbladet med posten: 30 kr.
V. Häglinge 2120, 280 10 Sösdala Bankgiro: 518-6473

Medlemsavgift:

