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

UTEBIO LOCKADE 150 TROTS REGN
Trots att det regnade kom cirka 150 visning av ﬁlmen ”Den bästa av mödrar” var ett
personer för att se sommarbio vid samarrangemang mellan Häglinge Sockengille,
Kopparsmedjan den 12 augusti.
Hässleholms ﬁlmstudio och Studiefrämjandet.
För sockengillet, som står för kostnaden för
– Det får man väl vara nöjd med. Det framgick
ﬁlmen,
är det ett dyrt
tyvärr inte riktigt i media att bion var under
arrangemang,
men det
tak om det regnar, vilket är lite synd, säger
är
samtidigt
en uppinitiativtagaren Lars Åström, som tror att den
skattad
tradition
som
informationen hade fått ännu ﬂer att komma.
lockar
många
besökare
Än en gång kom det nya taket väl till pass,
eftersom vädret inte var det bästa. Men trots att utifrån och ett bra
bussen med ﬁlmprojektorn tog en hel del plats sätt att marknadsföra
fanns gott om både hjärterum och stjärterum föreningen, bygden och
för besökarna. Ovanligt mysigt blev det också, vår ﬁna kopparsmedja.

LEDARE

att kura ihop under taket.
För sjätte gången hälsade
Det var sjätte året i rad som det visades Lars Åström sommarbiosommarbio på Kopparsmedjan och årets besökarna välkomna.
Länge leve eldsjälarna!
Som medlem i en förening kan man
nöja sig med att betala medlemsavgiften
och dyka upp lagom när festen börjar.
Man kan till och med engagera sig lite
till och ta en plats i styrelsen och gå på
möten några gånger om året. Men för
att en förening ska fungera krävs mer.

Det krävs eldsjälar. Vi har tur som har ﬂera
exempel i Häglinge sockengille. Sådana som
kan konstatera: ”Det tog inte så lång tid,
vi var färdiga redan vid 20.30-tiden”, trots
att vederbörande började klockan åtta på
morgonen. Så kära eldsjälar, tack för att ni
ﬁnns!
Pernilla

www.haglinge.se

Flitiga byggjobbare reser takstolar och
spikar råspont. Färdigt resultat ses bäst
på plats vid Kopparsmedjan.

TAK SKA NI HA!
När det äntligen började regna efter
veckor av strålande solsken var taket över
dansbanan vid Kopparsmedjan redan
klart.
Tack vare att så många som ett 20-tal
medlemmar kom och ägnade en hel helg i
juli åt takbygget gick arbetet som på löpande
band.
Några spikade ihop de takstolar som inte var
klara medan andra lyfte upp dem och satte fast
dem. Som ”stöttor” har sockengillet valt att ha
grova ekstammar, vilket blivit extra tjusigt mot
stenmuren som bildar baksida.
Någon risk att vi skulle svälta var det inte,
Lena Persson såg till att det hela tiden fanns
gott om kaffe, kakor och mat för alla ﬂitiga
arbetare.
Medan herrarna stod för snickrandet såg alla
damer till att övriga byggnader blev målade
och tillsnyggade.
När söndagen led mot sitt slut var alla
17 takstolar på plats och arbetet med att

spika råspont redan i full gång. Veckan som
följde fortsatte Bosse Nordebrant, mannen
som får Duracellkaninen att framstå som
lat och overksam, Paul Persson och andra
”semesterﬁrare” att spika råspont och lägga
tjärpapp till långt ut på kvällarna.
Lagom till sommarfesten kom regnet. Men
vad gjorde det – nu när sockengillet har en
festlokal som funkar i alla väder.

Ingrid Bengtsson ﬁck höjdarjobbet med att bättra på brunnen.

SAKER ATT SE FRAM EMOT!
Tävlingsledar-Thord

KRÄFTSKIVA MED DANS

Den 2 september är det dags för nästa
festlighet på Kopparsmedjan. Då blir det
kräftskiva med dans till DJ David. Allt
från hiphop till håll-om-dig-dans garanteras. Anmälan om deltagande ska göras till
Lena Nordebrant, tel. 630 16, senast den
27 augusti.
För 100 kronor får du bröd, smör och sallad samt musik. Kräftor, dryck och en stark
sångröst till snapsvisorna tar du själv med
dig. Festen börjar kl 18.

TREATLON & SOMMARFEST
Laddade till max var nästan 50 personer
beredda att kasta sig i Bosarpsjön när
Thord Andersson blåste i sin startlur.
Sjätte upplagan av Häglinge treatlon var
igång och som vanligt började det med en
simtur.
Pierre Kronwall deltog för andra gången
och hade som mål att komma före dottern
Cornelia och Alfred Nordebrant. Inför andra
sträckan på cykel hade han ett hemligt vapen.
– Jag har tagit med mig strumpor med
kass resår. Det går fortare att få på dem då,
förklarade han medan han satte skor på de
blöta fötterna och hoppade på cykeln.
Efter en cykeltur runt Bosarpssjön avslutades
tävlingen med en tre kilometer lång löprunda
i Lunden.
På kvällen var det stor sommarfest, med 110
gäster som åt Skånske Bosses fantastiska mat.
Hemming från Hörby spelade upp till dans
och festen varade ända ut på småtimmarna.
Dagens gladaste överraskning svarade Nisse
Lejon från Bosarp för – han donerade hela
10.000 kronor till föreningens verksamhet.

PUBAFTON I SMEDJAN

Under hösten planerar Häglinge sockengille att hålla några pubaftnar i Kopparsmedjan.
Hittills är det klart att våra danska vänner i Ynglingarum ska arrangera en dansk
afton, vi återkommer med datum. Även andra ”temakvällar” är på planeringsstadiet.
Har du själv en idé till ett passande tema,
eller vill hålla i en pubafton går det bra att
kontakta Lena Nordebrant.

JULMARKNAD VID
KOPPARSMEDJAN
Kopparsmedjan är ﬁn året om, tycker vi, så
varför inte locka dit folk även på vintern. I
december, närmare datum återkommer vi
till, blir det en julmarknad under vårt nya
tak. Med tända marschaller och ljus samt
inbjudna hantverkare kan det bli en riktig
höjdare. Håller du på med något hantverk
och har lust att delta i julmarknaden går det
bra att kontakta Leif Zenthio, tel 630 42.
Förhoppningsvis kan det bli en ny ﬁn tradition för Häglinge sockengille.

FEM FRÅGOR TILL:

I sommar har det varit en dramatisk ökning av drunkningstillbud i Sverige. Vad
tror du det beror på?
Flera orsaker. Simundervisningen bedrivs i
skolan numera och den är inte så effektiv som
en sommarsimskola. Här går du varje dag i tre
veckor, sedan kan du simma. De som drunknar är mest män, kanske är de dumdristiga.
Dessutom har vi ﬂer invandrare, som inte har
samma simvana.

Vad kan man göra åt det?
En sak är att underlätta för till exempel musCatharina Eckberg, 52 år limska kvinnor och tjejer som inte får visa
sig avklädda för män genom att ordna egen
Aktuell som 30-årsjubilerande simskole- simundervisning för dem. Sedan vurmar jag
lärare i Bosarpssjön:
naturligtvis för sommarsimskolorna. De beHur har simskolan och barnen förändrats höver inte vara i sjöar utan kan vara i utomhusbassänger.
under den här perioden?
Simskolan har inte förändrats. Vi kör med Hur länge till tror du att du kommer att
samma koncept som Thure E Persson hade hålla på?
när han startade. Men barnen börjar när de Jag brukar säga att jag kommer med rullatorn
är yngre nu. Det är också ett annat tempo, en sen. Jag har planer på att sluta varje år, men
tävlan att ta en massa märken.
när jag väl är igång och det är ﬁnt väder är det

EVENEMANGSKALENDER
2006
Augusti
Friskis & Svettis vid Kopparsmedjan. Varje
tisdag kl 18-19.
2 september
Kräftskiva med dans med start kl 18.
Kopparsmedjan. Anmälan ska göras till Lena
Nordebrant, tel. 630 16, senast den 27 augusti.
Hösten 2006
Pubaftnar i Kopparsmejdan. T ex Dansk Afton. Intresseanmälan om att hålla i en pubafton
görs till Lena Nordebrant, tel. 630 16.
December
Julmarknad med hantverk.
Vid Kopparsmedjan. Anmälan om att ställa ut ska
göras till Leif Zenthio, tel. 630 42.

jätteroligt.

Vad betyder Häglinge för dig?
Här är jag född och uppvuxen, så Häglinge
betyder allt för mig. Ibland känner jag att jag
trampar i mina förfäders fotspår och det känns
tryggt och skönt.
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
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