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

NYTT ÅR

Lena Norebrandt
- ordförande

- NYA TAG

När Lena Nordebrant nu går in på sitt
andra år som ordförande för Häglinge
sockengille har hon ganska blygsamma,
men icke desto mindre viktiga, mål i
sikte.
- Framför allt är det att allt det som är påbörjat ska färdigställas. Och så kommer vi att
lägga krutet på att ﬁra vårt 20-årsjubileum,
till exempel att allt på midsommarfesten ska
kosta 20 kronor, säger hon.
Finns det några moln på himlen för
sockengillet som du ser det?
- Nä, det tycker jag inte. Det är klart att vi
har betydligt mindre pengar på kontot än för
ett år sedan, men vi har ju investerat mycket
i Kopparsmedjan, med nytt halmtak och tak
över dansbanan, säger Lena Nordebrant.
Årsmötet den 7 mars bjöd inte på några
större överraskningar. Enda förändringen i
styrelsen är två nya styrelsesuppleanter, AnnLouise Karlsson, som ﬂyttade till Häglinge
förra sommaren och Mattias Frank som med
sina 16 år kanske är yngst i styrelsen hittills.
I övrigt består styrelsen, förutom nämnda
ordförande, av vice ordförande Thord
Andersson, Pia Alexandersson, som dubbelarbetar som kassör och sekreterare, vice
sekreterare Leif Zenthio, vice kassör Egerth
Svennesson och ledamöterna Pernilla Nilsson
och Kristian Madsen. Förutom de två nyvalda
är Niklas Ekdahl, Anette Åström, Roger
Persson och Lena Johnsson suppleanter

medan Jörgen Silver och Christina Persson är
revisorer.
Förra året hade föreningen 217 medlemmar
och hittills i år har redan mer än 150 personer
betalt medlemsavgiften.
- Så många brukar det inte vara så här tidigt,
så det verkar som antalet medlemmar ökar
och det är positivt, säger Lena Nordebrant.
Vad ser du själv mest fram emot av alla
punkter i årets digra evenemangskalender?
- Det känns tråkigt att längta efter julen nu,
men julmarknaden blev alldeles otroligt bra,
så det är nog den, säger hon.
Tomten - Lenas favvis!

www.haglinge.se

”Att sätta upp på kylskåpet eller skriva upp i kalendern”

22 JUNI
Traditionellt Midsommarﬁrande & Häglinge Sockengilles 20-årsjubileum

Nu är det dags att vårröja gömmorna igen och kanske göra en liten slant på köpet. Kl 13-15.
Hyr ett bord för 25 kronor av Leif Zenthio, 630 42.

12 MAJ
Loppis vid Kopparsmedjan.

Styrka, kondition och smidighet. Måndagar 18-19. Start 7/5. T o m augusti. Alla åldrar är välkomna. Anmälan senast dagen innan till Pernilla Olsson, 0709-81 82 51.

MAJ TILL AUGUSTI
Sommargympa vid Kopparsmedjan.

Kl 19. Traditionellt majbål.
Kl 21. Dans vid Kopparsmedjan till Hasse Skoglund.
100:- inträde. Medtag egen ﬁkakorg. Korvgrillningsmöjligheter ﬁnnes.
Anmälan till Lena Nordebrant, tel 630 16

30 APRIL
Valborgsmässoﬁrande.

Årets storstädning går under temat - ju ﬂer desto roligare. Och alla kan hjälpa till.
Vi börjar kl 10. Sockengillet bjuder på mat och dryck.

28 APRIL
Städdag vid Kopparsmedjan.

E

VENEMANGSKALENDER 2007

T ex Ost- och vinprovning, Allsångskväll, Trubadurafton eller något annat. Intresseanmälan om
att hålla i en pubafton görs till Lena Nordebrant, tel. 630 16.

HELA ÅRET - EFTERLYSNING
Pubaftnar i Kopparsmedjan.

Fjolårets succé även i år! Traditionell lucia, hantverkare, julgransförsäljning, tomte, ponnyridning och
glöggstuga.
Hantverkare bokar plats hos Leif Zenthio, 630 42.

8 DECEMBER
Julmarknad vid Kopparsmedjan kl 16-18.

AUGUSTI
Ungdomsläger i Häglinge

Nässelbladet återkommer med information om ﬁlm, datum och tid.

JULI
Utebio vid Kopparsmedjan.

gränsat antal platser - OBS Endast föranmälda. Anmälan till Thord Andersson, 631 77.

28 JULI
Treatlon & Sommarfest. Levande musik med ”Hemming”. 220 kr för fest och mat. Be-

Start 25/6 kl 10, anmälan på plats.

JUNI
Simskolan vid Bosarpssjön.

Kl 11. Majstångsbeklädning och dans kring densamma.
Kl 18. Midsommarfest & Sockengillets 20-årsjubileum.
Sill och potäter. Medtag egna jordgubbar. Kobingo, chokladhjul, levande musik och
överraskningar. Allt under kvällen kostar 20 kr för medlemmar. Inträde icke
medlemmar: 100 kr. Anmälan & kobingobokningar Lena Nordebrant, tel 630 16

HOVGÅRDEN

Fotnot: Osteologi betyder läran om skelettet av människa och djur.

Har Hovgården varit en högstatusmiljö?
Den frågan har norska studenten Silje
Jeanette Hofstad Bech-Hanssen försökt
besvara genom att analysera de ben som
hittades vi utgrävningarna 1998-2000. Svaret
är – kanske.
Sammanlagt togs drygt 24 kilo benrester tillvara
vid utgrävningarna. Benresterna hade använts
som utfyllnad i källaren på boningshuset
och bedöms vara från perioden 1100-1600talet. Hovgården som sådan byggdes först
på 1100-talet och revs sedan på 1600-talet.
I samband med denna rivning hamnade
benresterna i källaren, som förblev under jord
när det nuvarande boningshuset på Hovgården
byggdes.
Av benresterna har Silje Jeanette lyckats
identiﬁera drygt 18 kilo, eller 1081 ben. Endast
två av dessa kommer från människor.
Största antalet ben kom från tamgrisar. Näst
ﬂest ben kom från nötkreatur. Vidare fanns ben
från bland annat häst, hund, tamkatt, hare, gås,
hjortdjur, tamhöns och ﬁsk.
Redaktion för Nässelbladet:
Pernilla Nilsson & Niklas Ekdahl
tel: 630 45, mail: niklas@dockside.se
Häglinge 2182, 280 10 Sösdala

Eftersom ungefär lika stor del av benen kom
från slaktavfall som från matrester tyder det på
att gården var självhushållande med kött. Att
det fanns så få ben från vilda djur tyder också
på att jakt inte var viktigt för matförsörjningen.
Silje Jeanette Hofstad Bech-Hanssens slutsats är
att Hovgården kan ha varit en högstatusmiljö,
men helt klart går det inte att säga utifrån
benresterna. Inte heller kan man säga hur stort
hushållet varit, eftersom benresterna kommer
från en tidsrymd på hela 400 år.
(Huruvida det blir några ﬂer utgrävningar på
Hovgården står skrivet i stjärnorna. Fastigheten
är som bekant numera i privat ägo.)
Sänkt hastighet på Häglingevägen

Som ett led i att minska antalet traﬁkolyckor med
dödlig utgång ser Vägverket för närvarande över
hastighetsgränserna på ett stort antal landsvägar
som har 90 km/h som tillåten hastighet. En av
de vägar som ﬁnns med på listan, med förslaget
att de ska få sänkt hastighet till 70 km/h, är vägen
mellan Sösdala och Häglinge. Just nu håller också
Vägverket på att lägga ny asfalt på sträckan, något
vi säkert alla är överens om inte är en dag för tidigt.

Häglinge Sockengille:
Medlemsavgift:
Ordf. Lena Nordebrant
Vuxen: 50 kr, Barn 0-15 år: 20 kr.
tel: 630 16
Bankgiro: 518-6473
Häglinge 2120, 280 10 Sösdala

