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HÄGLINGEBORNA VÄDRADE
SINA GAMLA PRYLAR

ställde han sig i vägen och motade tillbaka de
som försökte tjuvstarta.

Han och hans trogne vapendragare Bosse
Nordenbrant hade ﬁxat allt det praktiska för
det dryga 20-talet försäljarna på ett utmärkt
sätt. Leif såg också till att starten för loppisen
skedde vid utsatt tid. Modig som en matador

- Jag hade väntat mig lite ﬂer besökare eftersom
det inte fanns något som konkurrerade denna
dagen. Men nästa gång ska vi kanske annonsera
i ﬂer tidningar, avslutar Leif Zenthio.

LEDARE

Sockengillets första loppmarknad vid Kopparsmedjan gav mersmak.
- Försäljarna sålde rätt bra allihop och
kommer gärna tillbaka, säger loppisgeneral Leif Zenthio.

Detta är vår första ledare och vi ska
hålla det kort. Det ﬁnns bara tre saker
vi vill nämna:
Först: Ett stort tack till avgående redaktör Nyman, som skickar en blytung stafettpinne vidare.

Visserligen fanns det gott om prylar kvar när
loppisen var slut, men helhetsintrycket är ändå
att loppisen blev lyckad.

Sen: Hör av er om det är något ni vill ha med
i bladet, eller om det är något ni vill slippa
läsa om!
Sist: Alla synpunkter, ris och ros, mottages
tacksamt.
Pernilla & Niklas

www.haglinge.se

Försteeldare Leif sitter eldvakt.

BRINNANDE INTRESSE FÖR VALBORGSFIRANDE
Ingen rök utan eld heter det ju, men vid det
traditionella majbålet på Famnali blev det inledningsvis tvärtom. Det rök som attan, men
elden lät vänta på sig. Men kanske fungerade
röken som signal för på utsatt tid hade ett 60-tal
personer lockats till brasan och väntade tåligt

på glöder till korvgrillningen. Enligt obekräftade källor (det vill säga Bosse Nordebrant)
var antalet det dubbla, men då tidpunkten för
iakttagelsen medger risk för dubbelseende får
den siffran tas med en nypa salt. En trevlig
kväll blev det hur som helst.

STÄDDAGEN - ett rent nöje

Säsongen vid Kopparsmedjan började med
en städdag. Ovanligt många medlemmar kom,
utrustade med räfsor och andra städdon. Kanske var det den utlovade smörgåstårtan som
drog, eller bara ett nyvaknat engagemang
bland medlemmarna. Följden blev i alla fall att
städningen snabbt klarades av. Så snabbt att
räfsningen av uppfarten glömdes bort…

Egerth och Thord jobbar kommunalt...

Men när kvällen var över var dansbanan sopad, ogräset bortrensat samt löv och vass från
takomläggningen liksom alla andra spår efter
vintern borta. Borta var också ett ﬂak god, kall
öl, som styrelsen bjöd på.

ÅRSMÖTET 2006

SAKER ATT SE FRAM EMOT!

Den 4 april hölls Häglinge Sockengilles
årsmöte i Häglinge skola.

VM I LADAN

Paul Persson, som valt att lämna uppdraget
som ordförande, ersattes av Lena Nordebrant.
Styrelsen för 2006 består i övrigt av Pia Alexandersson, sekreterare och kassör, Leif Zenthio,
Egerth Svennesson, Pernilla Nilsson, Thord
Andersson och Kristian Madsen. Suppleanter
är Lena Johnsson, Niklas Ekdahl, Roger Persson, Anette Åström, Kenneth Blomdahl och
Susanne Blomdahl. Tillsyningsman för Kopparsmedjan är Bo Nordebrant.

Snart är det dags för fotbolls-VM, men inte
är det så skoj att sitta hemma i tv-soffan
och se matcherna. Därför har sockengillet
ﬁxat ett jättebra alternativ.

Årsmötet beslutade i övrigt att höja medlemsavgiften från och med 2007. Ny avgift blir 50
kronor för vuxen och 20 kronor för barn till och
med 15 år. Magnus Nyman får fortsatt förtroende att sköta ungdomsverksamheten. 10.000
kronor har också avsatts i budgeten för detta.
Årsmötet var också enigt om att uteplatsen på
Kopparsmedjan ska prioriteras i år. Under kvällen informerades också om att försäljningen av
Häglinge skola till förskolan Solrosen är klar.
Försäljningen innebär inte att skolan stängs för
allmänheten, utan även i fortsättningen ﬁnns
möjlighet att hyra den för fester och annat.
Sockengillet hyr också biljardrummet för 100
kronor i månaden.
Efter årsmötesförhandlingarna tackades Paul
Persson för sitt arbete som ordförande. Mötet
avslutades med att Leif Zenthio visade bilder
från Kopparsmedjan.

KOM I FORM PÅ
KOPPARSMEDJAN!
Med mindre än två månader till årets treatlon
är det hög tid att komma i form. Möjligheten
ﬁnns på Kopparsmedjan. Varje tisdag under
maj-augusti leder Pia Lundqvist (0415-502
46) och Pernilla Olsson (631 88) ett Friskis &
Svettispass kl 18-19. Gympan motsvarar ett
medelpass. Inställt vid regn.

Alla Sveriges matcher visas i ladan vid Kopparsmedjan. Matchen 10 juni startar kl 18,
men aktiviteterna vid ladan börjar redan kl
15. Den 15 och 20 juni börjar matcherna kl
21 men VM i ladan börjar redan kl 18.
Alla barn, och vuxna med om ni får lust,
är välkomna att hjälpa till och måla ﬂaggor
och kan också bli ansiktsmålade. Straffsparkstävling och VM-tipstävling är andra
aktiviteter som bjuds.
Medlemskap i Häglinge sockengille är obligatoriskt. Medlemskort ﬁnns att köpa på plats.

MIDSOMMAR
Eftersom sockengillet har några styrelsemedlemmar som är riktiga hejare på att
skrubba nypäror kommer det även i år att
serveras päror och sill på midsommar-afton.
Kostnad 10 kr per person. Jordgubbar och
dryck medtages
För att de inte ska skrubba för mycket päror
vill de gärna veta hur många som tänkt komma. Anmälan ska göras senast den 18 juni till
Lena Nordebrant, 630 16.

UTEBIO
I år visas Guldbaggevinnande ﬁlmen ”Den
bästa av mödrar”, med Maria Lundqvist
och Michael Nyqvist i huvudrollerna.
Filmen, som handlar om ﬁnska krigsbarn,
har fått mycket uppmärksamhet och beröm. Den visas den 8 juli.

Maj - augusti
Friskis & Svettis vid Kopparsmedjan. Varje
tisdag kl 18-19.

klipp ut och spara

EVENEMANGSKALENDER 2006

FEM FRÅGOR TILL:

10 juni
VM i ladan från kl 15, med ansiktsmålning och
ﬂaggverkstad för de små och storbilds-TV för de
stora. Servering. (Medlemsarr.*)
15 juni
VM i ladan från kl 18, med ansiktsmålning och
ﬂaggverkstad för de små och storbilds-TV för de
stora. Servering. (Medlemsarr.*)
20 juni
VM i ladan från kl 18, med ansiktsmålning och
ﬂaggverkstad för de små och storbilds-TV för de
stora. Servering. (Medlemsarr.*)
23 juni
Midsommarfest vid Kopparsmedjan.
11.00 Midsommarstången kläs. Kobingo.
18.00 Sill & päror
20.00 Underhållning
Anmälan till Lena Nordebrant, 630 16.
Juni
Simskolan i Bosarp börjar.
8 juli
Utomhusbio vid Kopparsmedjan (vid mörkrets
inbrott).
”Den bästa av mödrar”
29 juli
Treatlon och sommarfest.
Anmälan till Thord Andersson, 631 77.

(* Endast för medlemmar. Giltigt medlemskort erfordras.)

Augusti
Läger Häglinge.
Redaktion för Nässelbladet:
Pernilla Nilsson & Niklas Ekdahl
tel: 630 45, mail: niklas@dockside.se
Häglinge 2179, 280 10 Sösdala
Häglinge Sockengille:
Ordf. Lena Nordebrant
tel: 630 16
Häglinge 2120, 280 10 Sösdala
Medlemsavgift:
Vuxen: 40 kr, Barn 0-15 år: 10 kr.
Bankgiro: 518-6473

Lena Nordebrant, 37
Aktuell som ny ordförande i Häglinge
Sockengille:
Varför bor du i Häglinge?
- En gång Häglinge, alltid Häglinge.
Jag trivs här. Naturen är ﬁn och här är
barnvänligt.
Vad gör du när du inte basar över
sockengillet?
- Då basar jag över familjen. Jag jobbar
tvåskift på Backers. Annars är jag ute i
idrottshallar, tre av mina fyra barn brottas
så det blir mycket tävlingar. Sudoku är jag
beroende av.
Vad är bra med att byn har ett
sockengille?
- Det är en lokal förening där alla är
välkomna. Det främjar gemenskapen.
Vad hoppas du uppnå som
ordförande?
- Mitt mål är att så många som möjligt ska
upptäcka Kopparsmedjan och att byn blir
mer attraktiv och utvecklas.
Vad ser du som sockengillets
viktigaste uppgift de närmaste åren?
- Att mycket resurser läggs på Kopparsmedjan så att den fortsätter att utvecklas.
Det är bra att ha en samlingsplats i byn.

