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KRÄFTKALAS 22/8
- missa inte höstens clou
När sommaren nu går mot sitt
slut återstår bara en fest på
Kopparsmedjan. Det är förstås
den populära kräftskivan,
som avhålls nu på lördag, den
22 augusti, kl 19.
De senaste åren har
kräftskivan seglat upp som
årets populäraste fest.
När nu Hemming åter står
för underhållningen finns
förstås ingen anledning att
tro på annat än en ny succé.

Vill du gå på festen anmäler du dig till
Nordebrants, på telefonnummer 630 16
senast den 20 augusti.

Festen kostar 100 kronor och för detta
får du förutom underhållning bröd, smör
och ost. Kräftor får man själv ta med,
liksom de drycker som dessa kräver.
Däremot finns kaffe att köpa.
Kvar på aktivitetskalendern för året är

förhoppningsvis en författarafton till,
förhandlingar förs med en intressant
person, men inget datum är spikat
ännu.
Sockengillet avslutar sedan året med
Skånes mysigaste julmarknad, den 12
december. Har du något hantverk eller
annat du vill sälja kan du boka bord,
kostnadsfritt, hos Christina Svensson
Liljegren, tel.nr 044-325129 eller 0730880484.

www.haglingesockengille.se

Rusning efter böcker - Mazetti sålde slut på vad hon hade med sig...

”Oerhört trevlig publik”
mötte Mazetti
Det var en häpen Katarina Mazetti som
ställde sig på scenen på Kopparsmedjan för
att berätta om sitt författarskap.
- Det finns inte ett ställe i Stockholm som
hade lockat så här många besökare, sade
hon.
Hon pratade om sitt skrivande och främst
om sina två senaste böcker: Mitt liv som
pingvin, som hon fick idén till under en resa
till Antarktis och den historiska romanen
Blandat blod. Två helt olika ämnen och
just den stora spännvidden är väl kanske
det som mest karaktäriserar Katarina
Mazetti.
Hon pratade även om hur hon fungerar
som författare.

2

- Jag måste ha en deadline, jag är helt enkelt
för lat så utan det hade jag aldrig fått någon
bok klar, konstaterade hon.
Hon berättade även mycket underhållande
om hur ett ärvt gammalt vykort finansierade
hennes livsdröm, en restaurang i den
blekingska skärgården, och om hur brittisk
tv:s matprogram om denna blev en riktig
skräckhistoria. Kvällen var med andra ord
väldigt underhållande för de närmare 80
betalande.
- Jag tar med mig fyra minnen härifrån,
avslutade hon kvällen.
- Hur oerhört vackert det är i Häglinge, en
oerhört trevlig publik, en oerhört köpstark
publik och en ketchupfläck jag fick på min
nya skjorta.

MAN UR HUSE
Kopparsmedjan som byacenter?

Tänk er en lokal där unga och gamla, bofasta Tanken är att huset ska byggas ut till ungefär
och sommargäster kan träffas. Med plats för dubbla storleken, på ett så miljövänligt sätt
studiecirklar, möten, repande rockband eller som möjligt.
varför inte ett sommarkafé?
Vad man sedan fyller byacentret med för
Det är tanken bakom sockengillets idé till verksamhet bestämmer vi tillsammans.
ett Leaderprojekt.
Förutom ovan nämnda verksamheter,
som bara är förslag från arbetsgruppen,
För den som inte visste det pågår just nu kan man tänka sig en rad andra. Det kan
ett
landsbygdsprogram,
bli utställningslokal, en
finansierat av EU. Ett av
plats för lokala företag
dess syften är att få olika
att marknadsföra sig
aktörer på landsbygden att
eller vad som helst. Vill du
samarbeta för att driva på
veta mer om Leader eller
utvecklingen i just deras
komma med förslag till
hembygd.
hur huset kan användas
Hässleholms kommun, och sockengillet, arrangerar sockengillet ett allmänt möte
ingår i Leader Lag PH i Snapphanebygd. I den 16 september kl 19 vid Kopparsmedjan
Häglinge har en arbetsgrupp bestående av (utomhus men under tak). Klä dig varmt
5 personer träffats flera gånger under året och kom och gör din röst hörd.
och tillsammans kommit fram till idén med
att göra Kopparsmedjan till ett byacenter. Efter mötet blir det en diskussion om
grannsamverkan, med anledning av att
det skett flera inbrott i bygden.

Allmänt möte 16/9
kl 19 vid
Kopparsmedjan.

SOM ETT RINNANDE VATTEN...
Äntligen finns det vatten i Kopparsmedjan
året runt. Men det krävdes 120 meters
borrning innan vi fick en egen, fungerande
brunn.
Sockengillet vill framföra ett stort tack till
grannarna Kalle och Jane som så generöst

upplåtit vatten till
oss under åtskilliga
somrar. Och nu ser vi
fram emot att kunna
koka
kaffe
även
vintertid.

DANSBANDSKVÄLLEN LYCKAD
Treatlon och dansband var en lyckad
kombination.
Den nionde upplagan av treatlon lockade
35 deltagare. Bäst gick det för Tobias
Högberg, som vann herrklassen, och
Sofie Rundqvist som var snabbast bland
damerna.
Efter några timmars återhämtning var
det dags för en annan fysisk aktivitet.
Susann Nordströmsorkester lockade ett
hundratal danssugna.

- Dansbandkvällen var trevlig och det är
ett arrangemang som kommer tillbaka.
Och bandet tyckte det var en mysig plats
och en trevlig spelning, säger Thord
Andersson, som ansvarade för både
dans och treatlon.

EVENEMANGSKALENDER
2009
22 AUGUSTI
Kräftskiva
Kopparsmedjan. Kl 19. 100 kr (samma
pris för ätande och
eftersläpp).

Anmälan till Nordebrant, 0451-630 16,
senast 20/8.

16 SEPTEMBER

Allmänt möte ang LEADER
För att informera om LEADER samt
samla in idéer och synpunkter. Kl 19
vid Kopparsmedjan. Varma kläder då
det är utomhus, men under tak. Sockengillet bjuder på kaffe och kaka.
Sedan diskuterar vi grannsamverkan.

12 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!
Hantverkare bokar bord hos Christina
Svensson Liljegren 044-325129 eller
0730-880484.
Det krävs kraft i både arm och barm för att
resa en majstång. Midsommarfirandet blev
som vanligt lyckat vid Kopparsmedjan.
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DESSUTOM försöker Sockengillet få

klart med ytterligare ett författarbesök
under hösten. Håll utkik efter mer info.
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