Häglingeläger.
Nu är det åter dags att ge oss ut i skogarna för att slå läger över en
natt. Den 7-8 augusti samlas vi och ger os av till hemlig ort.
Anmälan gör du till Magnus 63030

Nr:2– 10 juli 2010
Häglinge Sockengilles tidning
En skrift för dig, för Häglinge och för framtiden

Get Ottos änka
Änkan som igentligen heter Gudur Fräsk var bosatt i södra småland
från början. En tragisk sjukdom berövade henne både make barn och
boskap.
Villrådig som hon blev beslöt hon sej för att bege sej av söderut.
Hon hade hört talas om en by som hette Häglinge där det fanns både
kyrka, krämare, charmörer och ett bra lager matjord.
Det som mest tilldrog sej intresse var ändå nunneklostret som hon hade
hört om. Det skulle ligga precis intill kyrkan och det skulle finnas
underjordiska gångar både in till kyrkan och även på lite andra håll
tydligen.
Änkan var ju inte så religiös av sej men lockades av alla historier och
skrönor om det vilda livet i Häglinge. Namnet Get Ottos änka hade hon
fått efter att övernattat en natt hos Otto Nedar på berget.
Otto var något av det snålaste som någonsin hade skapats till denna
jord och namnet Get Otto hade han fått efter att han försökt sälja en
impotent get till prästakäringen i Norra Åkarps församling.
Otto, som jämt tuggade likt en åksjuk smålandsstövare hade gett
Gudur en natts härbärge ute bland korna. Hon knackade på och efter en
stunds idisslande om priset för login för fick hon sova bredvid stora
Rosa. Gudur var inte kräsen och hon såg till att ge sej iväg innan Otto
vaknade morgonen efter. I priset för login ingick det bland annat att
hon skulle mjölka Rosa och hennes kompis Bella. De gjorde hon och
Gudurs flinka händer lurade ut mycke mjölk den morgonen och en del
hamnade i Gudurs egen ränsel.
Hon gav sej nu genast av mot Häglinge och då hon precis hade passerat
Gravfältet stötte hon på den största av alla skrövlare……

Evenemangskalender 2010
: Treatlon och Sommarfest 31 juli
: Läger Häglinge 7-8 augusti
: Kräftskiva 21 augusti

Här svingar Thord ”Storkrämaren” klubban med van hand.
Det var Loppis med auktion vid Kopparsmedjan som drog in
duktigt med pengar. Ett välplanerat arrangemang av
Sockengillet med Tommy o Bente som dom stora
organisatörerna och det kom MYCKET folk till Häglinge den

I nästa Nässelblad får ni veta hur det går för Änkan..
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Treatlon
och
Sommarfest
10 års jubileum
En liten simtur i Bosarp och en
lagom cykelrunda om Hagstad för att sen avslutas med
löpning en runda i Lunden, har redan från början varit
en Succé.
Den 31 juli med start 15.30 vid Bosarpasjön.
Lastbil med era cyklar avgår som vanligt 15.00 från
Kopparsmedjan.
På kvällen serveras det en härlig middag vi
Kopparsmedjan kl 19.00
Sen är det ingen mindre än Susanne Nordströms
orkester (Kända från dansbandskampen) som spelar
upp till dans.
Bara Treatlon 50:Treatlon, middag och dans 220:Endast inträde till Dans 150:- Välkomna
Anmälan och info ring Thord senast 24/7
0705–163177

Några
förvirrade
tävlande från
den första
Treatlon år
2000
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Kräftskiva
Välkomna till Kopparsmedjan den
21 augusti kl 19.00. där äter och dricker vi
från våra medtagna matkorgar,
sen rockar vi loss till
”Hulli Böjsan” band.
Inträdet för detta är 100:-/ pers.
då ingår även smör, bröd och ost.
Kaffe, snacks mm finns att köpa i kiosken.
Anmälan skall göras till Christel 63184 el
Maggan 614 69 el Malena 070 7131510
Christel

Det är ju så himla gott
med korv.
Detta är två glada
barnsom besökte
Valborgsmässobålet.
Trots det mycket kalla
vädret kom det folk till
bålet.
Har vi en tradition så
har vi. Lena skötte
eldandet utmärkt som
vanligt.
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