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FOTBOLLSFEBERN RASAR I HÄGLINGE
I takt med att Sveriges fotbollslag
kämpade sig framåt i fotbolls-VM steg
antalet besökare till VM i ladan.

LEDARE

När Sverige mötte Tyskland i åttondelsﬁnal
var ladan full, över 70 personer gjorde sitt
bästa för att heja fram vårt lag, tyvärr till
ingen nytta.
Men även gruppspelsmatcherna var
Kära Häglingebor!
I en by som Häglinge är man nyinﬂyttad i två generationer. Ofta hör man ”de
där nya på Stens ställe” och det betyder
”familjen som köpte Sten hus för snart
20 år sen”. Då jag bara bott i byn i drygt
tre år har jag förstås knappt hunnit
packa upp mina ﬂyttlådor. Som ny på
ett ställe är man lite orolig för att känna
sig utanför, så man blir alltid glad när

välbesökta och ﬂera mästare i frågesport
och straffsparksläggande har korats de här
trevliga kvällarna.
Initiativtagare Thord Andersson är förstås
helnöjd.
– Det har varit ett mycket bra arrangemang
med en härlig uppslutning. Häglingeborna
har varit bättre än svenska landslaget, säger
han.
en granne hälsar, en bybo tittar förbi eller
någon ens känner igen en. Alla nybliva byinnevånare - ett tips: Engagera er i Sockengillet! Så mycket hälsningar, förbitittar och
igenkänning att man får jaga bort grannarna
med piasavakvasten – och det är förstås precis hur kul som helst!
Niklas (snart den där på Camillas ställe/Farmors
länga/Grönadal)

www.haglinge.se

ETTHUNDRATVÅ STÅNGADES KRING SILLEN!
102 ätande måste vara något slags rekord.
Men midsommarﬁrandet lockade mycket
folk redan på förmiddagen.
– Det var en enorm folkanstormning. Ett
hellyckat midsommarﬁrande, konstaterar
sockengillets ordförande Lena Nordebrant
nöjt.

Magnus Rasmussons ko Stina ﬁck sina 15
minuter av berömmelse i kobingohagen och
trots att hon fått ett riktigt skitjobb skötte
hon sig utmärkt. Det tyckte inte minst Kicki
Fyrberg som prickat in rätt ruta och därmed
blev 1500 kronor rikare.

Redan kl 11 inleddes
festligheterna med att
majstången lövades.
När det var klart ledde
Katarina Eckberg
dansen.
Nytt för i år var att
Kalle Sterner tagit med
sig sin ﬁol och bjöd på
musik, vilket verkligen
bidrog till att höja
midsommarstämningen. ”Häglinge Taxi” lastar av festgäster.

SAKER ATT SE FRAM EMOT!
TREATLON OCH SOMMARFEST

Bingokossan Stina i arbete.
50 kilo päror stod färdigkokta och väntade
anstormningen på kvällen. Bäst transport hade
gänget från de östra delarna av bygden hittat,
Bengt Bengtsson var för kvällen taxichaufför
med traktor och balvagn.
Efter sill och päror utmanade sockengillets
styrelse övriga festdeltagare i skidåkning. Till
skillnad från Sveriges fotbollslandslag nådde
styrelsen hela vägen till ﬁnal. I den var den
sammansvetsade styrelsen oslagbar. Det
hjälpte förstås att man fuskade lite grann. Om
det funnits ett stilpris hade det gått till våra
danska gäster från Ynglingarum, som stupade
snöpligt, men elegant, på mållinjen i ett av
heaten.
I hästskokastningen stod Paul Persson som
mästare efter en tuff ﬁnal.
Kvällen avslutades traditionsenligt med att
Lena Nordebrant lade beslag på mikrofonen
och sjöng, till allas stora glädje.

Lördagen den 29 juli är det dags för Häglinges traditionella treatlon, för alla mer eller mindre vältränade. Start kl 16 vid Bosarpssjön.
Samling för de som behöver transport av
sig själva och cyklar vid Kopparsmedjan en
timme tidigare. Tävlingen består av simning,
cykling runt Bosarpssjön och en löprunda i
Lunden. Vätskekontroll ﬁnns, men syrgas får
man själv ta med sig.
På kvällen är det sommarfest vid Kopparsmedjan kl 20. I år har sockengillet satsat
stort på maten. Skånska Bosse, välkänd kock,
serverar helstekt gris och lamm med tillbehör.
Egen dryck medtages. Efter maten blir det
dans till levande musik. Anmälan till Thord
Andersson (631 77) senast den 26 juli. Pris
för treatlon och sommarfest är 200 kr, enbart
treatlon 50 kr.

FISKETÄVLING I SJÖBERGA
Söndagen den 23 juli är det metningstävling
i Sjöbergasjön. Anmälan vid båtplatserna kl
8.30-9. Fisket pågår kl 9-12. Endast mete
från land eller båt förtöjd i land är tillåtet.
Vägning senast kl 12.45 vid Sjöberga båtplats. Tävlingsklasser är dam- och herrsenior
(50 kr), dam- och herrjunior 10-16 år (40 kr)
samt herr- och damknattar (20 kr). Arrangör
är Sjöbergasjöns ﬁskevårdsförening.

TAKRESNING VID SMEDJAN

Grovhyvlade lagg i sommargrönskan.

Den 15 och 16 juli ska det resas tak över
dansbanan och uteplatsen vid Kopparsmedjan. Vi behöver all hjälp vi kan få, även ni
som tycker er ha tummen mitt i näven kan
göra en insats. Start kl 10 båda dagarna och
sockengillet bjuder på mat och dryck.
Vill ni veta mer om bygget, kontakta Bosse
Nordenbrant eller Leif Zenthio.

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

klipp ut och spara

EVENEMANGSKALENDER 2006

FEM FRÅGOR TILL:

Juni
Simskola i Bosarp.
8 juli
Utomhusbio INSTÄLLD (se nedan)
8 och 9 juli
VM i ladan från kl 19 Bronsmatch och Final.
Servering. (Medlemsarr.*)
15-16 juli
Takresning över dansbanan kl 10 vid Kopparsmedjan. Sockengillet står för mat och dryck.
23 juli
Fisketävling i Sjöbergasjön.
Anmälan 8.30-9, start kl 9. Endast metning.

Foto: Sven Persson

Bengt Andersson, 59
Aktuell som avgående kommunalråd
(s) Hässleholms kommun:

29 juli
Treatlon och sommarfest.
Anmälan till Thord Andersson, 631 77, senast
26/7.

Vad betyder Häglinge för Hässleholms
kommun?
- Det är en mindre ort för människor som
är intresserade av att bosätta sig i naturen.

Augusti
Läger Häglinge.

Vad är det viktigaste du gjort för
Häglingeborna som kommunalråd?
- Att sälja skolan till förskolan. Den
verksamhet de bedriver där är väldigt positiv
för Häglinge. Och personerna som driver
förskolan har en inre drivkraft - det betyder
mycket för samhället.

UTEBIO 8 JULI INSTÄLLD

(* Endast för medlemmar. Giltigt medlemskort erfordras.)

Med anledning av bronsmatchen i VM
ställs utebion den 8 juli in. Sockengillet
försöker hitta en ersättningskväll.
Denna var dock inte klar vid detta blads
pressläggning. Håll utkik efter afﬁscher och
annonser i dagspress!
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

När får vi bredband i Häglinge?
- Vet ej. Den sista orten i kommunen får
bredband 2008, men om det blir Häglinge
kan jag inte svara på.
Vilken är den viktigaste framtidsfrågan i
Hässleholms kommun?
- En tro på framtiden och att man är positiv
till förändring. God tvåa är tillgänglighet, att
man kan resa till och från Hässleholm och
även mindre orter som Häglinge.
Vad ska du göra efter valet?
- Först ta det lugnt och ägna mig åt min skog
som jag försummat. Sedan ska jag göra något
annat. Nu fyller jag 60 – nu börjar livet.

