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Nu ligger solen lågt, skuggorna blir långa i naturen. Vi upplever en varm och snöfri höst, så länge det
nu varar. Snart är det adventstid och förberedelserna för jul och nyårshelg inleds. Med en förhoppning
om en god och fin vinter får du här information om aktiviteter och arrangemang i Långhundrabygden.

Församlingen och program i Husby-Långhundra kyrka
Advent och jul- och nyårshelgerna är tid för samvaro inom familjen, samvaro med nära och kära
och samvaro inom bygden. Man kan se tillbaka på ett spännande år i gemenskap och blicka framåt
med önskningar.
Kyrkan är för många en naturlig och viktig mötesplats under denna tid. Den ljusa och varma kyrkan
står öppen under helgerna och välkomnar alla till gemenskap under gudstjänst.
Gudstjänst kl. 12:00
Från och med första advent börjar gudstjänsterna kl. 12:00.
Kyrkorådet har funnit att den sedan årsskiftet sena tiden kl. 16:00 inte har fungerat. Nu välkomnas
alla till gudstjänst kl. 12:00, den tid som har varit gudstjänsttid under många år.
Så här firas advent och jul- och nyårshelg i Husby-Långhundra kyrka
27 nov. 1:a advent kl. 12:00 söndagsgudstjänst med barnkör och kyrkokör
4 dec. 2:a advent kl. 12:00 högmässa
11 dec. 3:e advent kl. 12:00 söndagsgudstjänst
18 dec. 4:e advent kl. 12:00 högmässa
Efter gudstjänsterna bjuds gästerna på kyrkkaffe. Det ger tillfälle till en stunds samvaro och
gemenskap.
På julafton kl. 12:00 inbjuds alla till julbön då vi tillsammans bygger julkrubban.
Julottan på juldagens morgon börjar kl. 07:00. Det är alltid en upplevelse att på juldagens morgon
sjunga de vackra julpsalmerna tillsammans.
Nyårsfirandet kan inledas med nyårsbön kl. 18:00. En stund för återblick och några förväntansfulla
tankar inför det nya året.
Trettondagshelgen avslutar helgerna innan ett nytt arbetsår börjar.
På Trettondag jul 6 jan. kl. 18:00 inbjuder församlingen till julkonsert med Knivsta Kammarkör.
Församlingen välkomnar alla till gudstjänst varje söndag kl. 12:00 under hela 2012.

Hembygdsföreningen
Föreningen har inlett planerna för HusabyMarken 2012.
Vid två möten har planeringen inletts för en fortsättning av det uppskattade arrangemanget. Ett
samarbete med kommunen med nationaldagsfirande talar för marknadsdag 6 juni 2012. Hantverkarna
är beredda. HusabyMarken är ett arrangemang för bygden och alla är välkomna att på olika sätt
medverka. Anmäl dig redan nu (eller senare) till Anders Eskhult på 018-38 80 78. Målet måste vara –
en lika fin och lyckat marknad nästa år som den var i år. Det fixar vi om många är med.

Hembygdsföreningen utlyser ungdomsstipendium
Resultaten från HusabyMarken har under många år skapat möjlighet att dela ut stipendier till
ungdomar i Husby-Långhundra. Syftet är att ge stöd till utbildning. Nu är det aktuellt att söka för nästa
års stipendium. Lämna in din ansökan utformad som ett personligt brev till hembygdsföreningens ordf.
Anders Eskhult senast 31 december. Berätta om dina planer och varför du tror att just du bör tilldelas
hembygdsföreningens ungdomsstipendium 2012.

Bygdegårdsföreningen Blå Wingen
I Blå Wingen är det många aktiviteter under hösten och inpå nyåret. Bingo på fredagar,
Knivstarevyn Skratta Gott i helgerna och filmföreställningar både på kvällstid och dagtid när aktuella
filmer finns tillgängliga.

Missa inte Knivstarevyns föreställningar. Under helgerna 19/20 och 26/27 november kan du
uppleva glädje och skratt på hemmaplan i bygdens bygdegård.

Bingon har årsfinal fredagen 16 december med lucia/julkaffe till alla gäster.
Det har varit en bra och uppskattad bingohöst och bingogänget vill tacka alla gäster som kommit för
samvaro och spänning på fredagarna.
Bingon gör uppehåll under jul och nyår och alla intresserade är välkomna när bingon gör nystart
fredagen den 13 januari 2012. Boka fredagen 20 april. Då blir det bingofest med Leif ”LOKET”
Olsson som underhållare och utropare.

Blå Wingen Bio fortsätter med filmverksamhet
Så länge det finns bra och aktuella filmer på rulle fortsätter film i Blå Wingen. Närmast på tur är
den svenska filmen ”En enkel till Antibes” med Sven Bertil Taube. Änklingen Georg (Sven Bertil)
packar sin väska och drar iväg på en svindlande resa mot sina drömmars mål i en film om livet utan
returbiljett.
Onsdag 23 nov. kl. 19:00 och torsdag 24 nov. kl. 14:00.
Kommande filmer annonseras i KnivstaNytt.

Dansfest för hela familjen i Blå (S)Wingen lördag 3 december kl. 18:30 – ca 22:00.
Då blir det Swingdans med inslag från flera andra musikaliska världar. Familjen Ewa Burak i
samverkan med bygdegårdsföreningen inbjuder till en dansfest för barn, unga och äldre. Leta fram,
putsa upp och ta med dansskorna till Blå Wingen denna lördagskväll. Du får prova på Lindy Hop
(jitterbugg), street, hiphop, hambo, schottis samt musiklekar för de yngsta. Godsaker och fika finns i
fiket.
Entré: barn och ungdom; 20:-, vuxna; 40:-, max 100:- för en familj. Du kan förboka dansbiljetter
hos the Buraks på 018-38 92 29 eller eburak@erols.com.
Bygdegårdsföreningen hoppas att denna dansfest kan väcka intresse för verksamhet för barn och
unga i Blå Wingen. Kom och upplev, kom loss med musik och dans för unga och vuxna. Det ger
livskvalitet och social samvaro för oss i bygden på hemmaplan.

Julfest för hela familjen lördag 7 januari kl. 14:00 i Blå Wingen. Sigtuna Spelmän med
Sonja som lekledare spelar och underhåller. Julen dansas ut med glädje och gemenskap. En tradition
sen många år.
Insamling av förpackningar/tidningar och glas och burkar som under många år har skett vid ICALånghundra kommer att flyttas till området sydost om Blå Wingen på bygdegårdsföreningens mark.
Information och annonsering om förändringen kommer när flytten är klar.
Redaktören för detta LånghundraNytt vill förmedla en hälsning från församlingen och de ideella
föreningarna i Husby-Långhundra till alla som bor i bygden.
Alla tillönskas en trivsam och bra Jul- och Nyårshelg

