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

BJÖRN RANELID
TILL KOPPARSMEDJAN
Författaren och estradören Björn Ranelid
lämnar ingen oberörd. Han är ständigt
aktuell i debatten och väcker många
känslor. Han skriver också fantastiska
romaner med ett språk som är alldeles hans
eget och är känd för sina föredrag, som han
alltid håller helt utan manus.
Torsdagen den 2 augusti klockan 19 kommer
han till Kopparsmedjan för att berätta om sitt
författarskap. Det är ett besök som både vi och
han ser fram emot.
- Jag ser fram emot att komma till Häglinge.
Utan mina läsare är jag inte författare, säger
Björn Ranelid själv om sitt besök.
Det här utgör också starten för en ny aktivitet Björn Ranelid, vars nya bok kommer i höst.
i Häglinge sockengilles regi som gjorts
möjlig tack vare ett generöst bidrag från
– Tanken med författaraftnarna är att bredda
Sparbanksstiftelsen.
vår verksamhet ytterligare. Förhoppningen är
Tanken är att det varje sommar ska arrangeras också att ﬂer ska upptäcka vilken liten pärla
två-tre författaraftnar vid Kopparsmedjan, men Kopparsmedjan och dess omgivningar är och
då beskedet om bidraget inte kom förrän i juni, hur många fantastiska författare vi har i Sverige,
då många av våra folkkära och kända författare säger Niklas Ekdahl i Sockengillets styrelse, och
redan bokat upp sin tid, får vi nog nöja oss med den som håller i författaraftnarna.
detta besök i år.
LEDARE Måste återigen ta upp detta med eldsjälar. Utan dem skulle inte mycket bli av. Nästa
gång ni är vid Kopparsmedjan, ta och titta upp på taket till dansbaneöverbyggnaden och det
nylagda tegeltaket så förstår ni vad jag menar. Det är verket av en handfull engagerade, icke
höjdrädda, medlemmar. Så, Bosse, Lena, Pia, Roger och ni andra som hjälpt till. Det är ni som gör
oss stolta att vara Sockengillemedlemmar och Häglingebor. Tack! Niklas
www.haglingesockengille.se

BLÖTT FIRANDE I MIDSOMMAR
Häglinge Sockengilles midsommarﬁrande
och 20-årsjubileum blev en blöt tillställning, men det var bara på förmiddagen
det berodde på regn. Trots det svenska
sommarvädret kom en hel del barn och
vuxna för att löva majstången och dansa
kring densamma till Kalle Sterners fela.

mängder av senkomna gäster. Och det nylagda
dansgolvet visade sig vara utmärkt och klarade
anstormningen bra.
Lite kul är att den traditionella midsommarfesten fortfarande kan överraska, till och med de

Om det var vädret, eller bara det faktum att ett
gäng karlar vrålglodde på henne, som gjorde
att kon Stina tog god tid på sig att avgöra kobingot är inte klart. Men när hon väl lättade på
trycket var det till stor glädje för Lena Johnsson, som näst intill tog storslam. Nu kanske ni
tror att det är många års arbete i lagården som
fått Lena att bli en sådan expert på kors avföring, men detta förnekar hon själv bestämt.
- Jag tog de rutor som blivit över, förklarade En glad ”nyhet” för Leif.
hon sin taktik efter prisutdelningen, med fam- mest rutinerade deltagarna. En stor nyhet för
nen full av pengakuvert.
Leif Zenthio var att det gick att tävla i hästNär det var dags för sill och potäter hade ne- skokastning. Men så är det ju också en stor
derbörden upphört men hade ändå skrämt festplats vi har och en tradition som bara funbort en del av det 80-tal som föranmält att de nits i tiotalet år eller så. Nästa år kanske han
skulle äta. Desto mer åt oss andra, som lät oss upptäcker chokladhjulet…
väl smaka. Och under kvällen droppade det in

FEM FRÅGOR TILL

Det kräver sina män att vänta ut Bingokossan Stina
(namne med fjolårets ”exkrementadör”) i ösregnet.
Magnus Nyman, 45 år, ledare av Läger Häglinge.
När är årets läger Häglinge och hur gör man om
man vill delta?
- Den 18-19 augusti. Vill man vara med
ringer man och anmäler sig till mig senast den
8 augusti på 0451-630 30 eller 0708-72 54 40.
Det ﬁnns ingen åldersgräns, varken undre eller övre, men man måste kunna klara sig själv.
Hur länge har du arrangerat lägret och varför
startade du?
- Det här är sjunde året. Från början startade
jag det för det fanns inget för barnen att göra
mer än att följa med föräldrarna på festerna.

Thord i hästskoaction. Det ser ut att räcka till ﬁnal.
Apropå hästskokastningen bidrog den nog
starkt till att midsommarfesten gick med vinst,
trots att det inte var väntat. Somliga styrelseledamöter sågs lägga stora summor på att försöka få skorna att hamna runt pinnen, dock utan
framgång. I minst en trädgård i byn, invid ett
grönt hus kanske, kommer det nog att övas ﬂitigt på denna konst nästa vår och försommar.

Vad händer på årets läger?
- Det är som vanligt hemligt, men vi ska
faktiskt ganska långt iväg – mer än en timmes
bilresa. Det är bra att ta med ﬂytväst och
ﬁskegrejor. I fjol åkte vi vattenskidor, det blir
åka av även i år, men inte på vatten.
Hur länge kommer du att arrangera läger Häglinge?
- Så länge det följer med en unge så kör vi.
Det är så enkelt, vi släpar ut ett militärtält,
ungarna gräver själva gropar för ”behoven”
och sen härjar de runt i skogen. Och det är
väldigt kul.
Vad är det bästa med Häglinge?
- Naturen, utan tvekan.

SAKER ATT SE FRAM EMOT
Här ﬁnns de ﬂesta evenemang som kommer
att gå av stapeln i Häglinge. Finns det något
som saknas? Ta då kontakt med redaktionen!
Evenemangskalendern kommer att löpande
fyllas på under året.

28 JULI
Treatlon & Sommarfest. Levande musik med ”Hemming”.
220 kr för treatlon, fest och grillbuffé från Ingelsta Kalkon.
Enbart Treatlon 50 kr. Begränsat antal platser OBS Endast föranmälda.
Anmälan snarast till Thord Andersson, 070-516 31 77 eller
0451-631 77.
AUGUSTI
Utebio vid Kopparsmedjan.
Vi återkommer med information om film, datum och tid.

Treatlon och sommarfest

Nu på lördag, den 28 juli, är det dags för den årliga
kraftmätningen i och kring Häglingeskogarna.
Klockan 16 går starten för den traditionella treatlontävlingen, som inleds med en kort simtur i Bosarpssjön. Därefter gäller det att kasta sig på cykeln för
att bege sig runt sjön innan det hela avslutas med
en löprunda i Lunden. För den som vill ha skjuts
till starten avgår Thords lastbil från Kopparsmedjan
kl 15.30.
Klockan 19 på kvällen står en fantastisk buffé bestående av kalkon i alla dess former med smakliga
tillbehör från välkända Ingelsta Kalkon serverad på
Kopparsmedjan och den kan avnjutas till underhållning av Hemming. Han står även för musiken till
kvällens dans.
För 220 kronor får man alltså både motion, gourmetmat och underhållning.
Anmälan snarast till Thord Andersson på 070-571
63 177.
Simmomentet i fjolårets treatlon.

2 AUGUSTI
Författarafton med Björn Ranelid
Kl 19, Entré 60 kr. Servering på plats.
18-19 AUGUSTI
Läger Häglinge
Ungdomsläger med hemlig destination. Anmälan till Magnus Nyman på 0451-630 30 eller 0708-72 54 40 senast 8/8.
8 DECEMBER
Julmarknad vid Kopparsmedjan kl 16-18.
Fjolårets succé även i år! Traditionell lucia, hantverkare,
julgransförsäljning, tomte, ponnyridning och
glöggstuga.
Hantverkare bokar plats hos Leif Zenthio, 630 42.

EFTERLYSNING
Pubaftnar i Kopparsmedjan.
T ex Ost- och vinprovning, Allsångskväll, Trubadurafton
eller något annat. Intresseanmälan om att hålla i en pubafton görs till Lena Nordebrant, tel. 630 16.
Författaraftnar vid Kopparsmedjan.
Just nu håller Sockengillet på att boka fler författare. Vi
återkommer med namn och datum.

Redaktion för Nässelbladet:
Pernilla Nilsson & Niklas Ekdahl
tel: 630 45, mail: niklas@dockside.se
Häglinge 2182, 280 10 Sösdala
Häglinge Sockengille:
Ordf. Lena Nordebrant
tel: 630 16
Häglinge 2120, 280 10 Sösdala
Medlemsavgift:
Vuxen: 50 kr, Barn 0-15 år: 20 kr.
Bankgiro: 518-6473

