LånghundraNytt
Information från föreningarna i Husby-Långhundra dec 12
Redaktör och ansvarig utgivare: Ingemar Hansson ¤ ingemar.ovike@telia.com
Är det möjligen vintern som nu tar över i Långhundradalen? Ett lätt snöfall i vindarna från öster, känns bilden igen?
Sommar och höst är historia, nu blickar vi fram emot årets adventstid och helger med ljus och värme. Tindrande
ögon i väntan på paket och gemenskap. Vi som är engagerade i föreningarna hoppas Ni har det gott och bra. Här får
Ni en hälsning med information om vad som planeras i bygden.
Detta infoblad delas ut i Husby-Långhundra och närliggande bygder. Vi tror att de arrangemang som ordnas i
Husby-Långhundra kan vara av intresse för många. Och alla Ni som är nyinflyttade. Ni ska känna Er varmt
välkomna till oss i bygden. Vi hoppas att Ni ska trivas och finna många vänner här. Föreningarna är till för att skapa
mötesplatser och arrangemang där människor kan mötas. Bygden blir vad dess människor gör den till. Vi tror och
hoppas att Ni finner det givande att komma på de arrangemang vi ordnar.

Hembygdsföreningen
Juni månad är hembygdsföreningens intensiva tid med Husaby Marken och midsommarfirande. Marknaden
upplevdes som stor, innehållsrik, fängslande och intensiv. Liksom tidigare år var den det största
kulturarrangemanget i kommunen. Nationaldagen firades i samverkan med Knivsta kommun.
Stor – det kom närmare tre tusen vuxna som stannade kvar större delen av dagen. Det gjorde att marknaden kändes
just stor. Den var innehållsrik med mängder av hantverkare, tornerare, underhållare och matfixare. Ingen behövde
gå hungrig. Den var fängslande, mängder av människor i vackra kläder, hästar på bästa humör och barn i stora
skaror som målade och lekte. Och den var intensiv hela året för alla de som planerade och ordnade allt för alla så
bra.
Husaby Marken 6 juni 2013
Ett vinnande koncept kan inte avbrytas. Nu har en grupp entusiaster börjat planeringen inför nästa års Husaby
Marken. Den arrangeras på Nationaldagen den 6 juni, i samverkan med kommunen.
Agneta Näslund leder den marknadsgrupp som nu påbörjat planeringen. Agneta berättar att:
 alla ska känna sig välkomna att vara med och bidra efter sin förmåga. Att vara med är ett gyllene tillfälle att
lära känna bygden och dess människor
 den stora samlingen av vackra kläder behöver kompletteras. Kom och var med och skapa nya plagg, din
kunskap, fantasi och erfarenhet behövs
 många hantverkare vill hyra marknadsstånd. Vi behöver bygga fler. Du som kan hantera såg och hammare
och har intresse, kom och hjälp oss bygga nya fantasifulla marknadsstånd
 går Ni i giftastankar? Varför inte gifta Er i ett medeltida bröllop i fina medeltida dräkter i samband med
Husaby Marken. Det skulle säker bli ett minne för livet
Visst låter det spännande att vara med. Kontakta Agneta på hennes e-post: agneta@junkmail.com i alla frågor kring
Husaby Marken 2013. Läs om marknaden på www.langhundra.nu
Julgröt i Karlhällstugen onsdag 12 december kl. 12:30.
Varmt välkomna att äta julgröt tillsammans. I samverkan med skolan och församlingen. Lucior kommer på besök.
Hembygdsföreningen inbjuder till årsmöte i Blå Wingen torsdag 14 mars kl. 19:00.
Se inbjudan och program i Knivsta Nytt i slutet av februari.

Ungdomsstipendium
Medel från marknaden ger möjlighet att ge ekonomiskt stöd till ungdomars verksamhet och utbildning. Ungdomar i
Husby-Långhundra inbjuds att söka hembygdsföreningens stipendium som stöd för sin utbildning. Skriv
personligt varför just du är värd ett stipendium och lämna ansökan till ordförande Anders Eskhult.

Församlingen och kyrkan
Under adventstid och jul- och nyårshelg planeras för ett program enligt tradition med julkrubba på julafton kl. 12:00,
tidig julotta på juldagsmorgonen kl. 05:30 samt nyårsbön på nyårsafton och musikgudstjänst med Knivsta
Kammarkör på trettondagen kl. 18:00. Det blir julstämning och varm gemenskap i Husby-Långhundra
medeltidskyrka. Gudstjänsterna börjar kl. 12:00 varje söndag.

Bygdegårdsföreningen Blå Wingen
Bygdegårdsföreningen kan se tillbaka på ett intensivt år med konserter, film och bingo i egen regi och en lång rad
familjefester och firande av alla slag av dem som hyrt Blå Wingen. I november har Knivsta Revyn förnöjt många
gäster med sin revy Tidsmaskinen vid åtta föreställningar. Nu planerar vi för nästa års verksamhet i bygdens lokal
för kultur, samvaro, fest och nöje.
Bingo i Blå Wingen
Bingon varje fredagskväll är ett populärt arrangemang för social samvaro och spänning under några timmar varje
vecka. Den 14 december bjuds alla gäster på kaffe och lussekatt i pausen som ett tack för årets spel. Fredagen före
jul avslutar vi årets bingospel med julfinal med överraskningar.
Nytt bingoår inleds fredagen 4 januari. Varmt välkomna till Blå Wingen bingo. Leif ”LOKET” Olsson medverkar
på bingon 19 april.
Blå Wingen Bio
Blå Wingen Bio kan inte planera inför framtiden på samma sätt som tidigare. Digitalisering innebär att vi inte får
filmer som förr. De filmer vi visat under året har haft få besökare, kan det vara så att intresset för att se film på
hemmaplan sviktar. Digitalisering, 3D och mjuka stolar. Blå Wingen kan inte hänga med i denna utveckling.
Nina Pihl hälsar att så länge vi kan få tillgång till filmer, som vi tror att våra besökare vill se, kör vi film även i
vinter. På programmet står filmerna; Majas Pojkar på juldagen och Hobbit senare under helgerna. Vi hoppas
att Ni uppskattar att vi fortsätter så länge det känns meningsfullt, men kommer Ni inte så blir det ingen film.
Dansa ut julen fest lördag 12 januari kl. 14:00.
Julfesten i Blå Wingen har under många år uppskattats som avslutning av helgerna och starten på vinterns
aktiviteter. Lördagen den 12 januari med start kl. 14:00 hälsas unga och äldre välkomna till vinterns stora dans- och
lekfest för hela familjen i bygdegården. Sigtuna Spelmän med Sonja som lekledare medverkar med musik och lekar.
Lotterier för spänning och tomte med godis ingår som traditionen bjuder.

Biblioteket i Blå Wingen
Under många år har medlemmar i hembygdsföreningen på ett förtjänstfullt sätt skött biblioteket i Blå
Wingen. Nu är denna verksamhet avslutad. Tack vare dessa intresserade kvinnor har det funnits bibliotek i
Husby-Långhundra.
Men alla böcker finns kvar på sina hyllor och väntar på läsare. Lokalen behövs för annan verksamhet och
böckerna kommer att skingras. Kom gärna och gör fynd medan de finns kvar.
Bygdegårdsföreningen håller årsmöte den 27 februari kl. 19:00
Bygdegårdsföreningen inbjuder till årsmöte för att både redovisa verksamhet som varit och planera för
framtiden. Kom och ta del och påverka. Alla som bor i Husby-Långhundra är medlemmar, utan att betala
avgift. Så står det i stadgarna. Vårt mål är att ha den finaste bygdegården i länet. Den kan du hyra och
nyttja för alla typer av sammankomster.
Du kan hyra och få info genom Ingemar och Britt på tel. 018-38 72 51 och på www.langhundra.nu

