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Hej kära läsare
Är det möjligen vintern som nu tar över i Långhundraledens dalgång? Med nordliga vindar förs Bottenhavets vatten in
över våra trakter där naturen målas vit med snö. Gillas av många, ställer bara till med problem tycker andra. Med
ett ”gilla läget tänk” är det lättare att klara sin dag.
Sommar och höst är historia. Kommer Ni ihåg? Vi upplevde en fin sommar med många soltimmar, lite regn och
behaglig temperatur. En kort höst och nu är det redan adventstid som inledning till helger med ljus och värme. Då vi
alla med tindrande ögon ser fram mot paket och gemenskap.
Vi som är engagerade i bygdens föreningar hoppas Ni har det gott och bra. Här får Ni en hälsning med information
om vad som händer och är på gång 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.
Alla Ni som är nyinflyttade. Ni ska känna Er varmt välkomna till Husby-Långhundra. Vi hoppas att Ni ska trivas
och finna många vänner här och att beslutet att bosätta sig här känns bra. I denna vår landsbygd med nära till allt. I en
levande bygd i utveckling är de ideella föreningarna, den sociala ekonomin i samhället, särskilt viktiga. 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 föreningarna ordnar.
Långhundra skola är en av bygdens viktiga mötesplatser där det är full aktivitet alla dagar. Med stor glädje kan vi
se hur skolan byggs om och byggs till. Till hösten blir det större plats och i ny matsal smakar säkert maten ännu bättre.
Ny och fin skola med många elever ger tydlig signal, den bygden utvecklas och frodas.
Långhundra kyrka på höjden mitt i byn är också en viktig mötesplats. Vid konserten med Fröst och Pöntinen i
oktober var kyrkan full till sista plats med musikälskare, som fick uppleva världsmusiker i kyrkan som konsertlokal.
Under advent och under Jul- och nyårshelgerna välkomnas bygdens folk till traditionella gudstjänster med uppskattade
inslag av musik och körsång. Känn dig välkommen till varm gemenskap i den vackra kyrkan med värmande ljus.
3:e advent 15 dec; Musikgudstjänst kl. 18.00. Kören Låtar och Läten medverkar
Julafton: Traditionell julbön kl. 12.00 Barnen bygger julkrubba och vi sjunger julens vackra psalmer
Juldagen: Julotta kl. 7.00. Levande ljus i kronor och kandelabrar skapar julstämning. Kyrkokören medverkar
Trettondagsjul 6 jan: Musikgudstjänst kl. 18.00. Julkonsert med Knivsta Kammarkör
Vid nyår inleds en ny period om fyra år i Svenska kyrkan. Efter valet i september har nu utsetts ledamöter i
pastoratets kyrkoråd (tidigare kyrkonämnd) och i det församlingsråd som vi har i Husby-Långhundra.
Hembygdsföreningen, med ca 200 medlemmar, har liksom bygdegårdsföreningen en viktig roll i bygden.
Tillsammans med Svenska kyrkan äger och förvalta hembygdsföreningen Karlshällsområdet.
Föreningens största arrangemang är HusabyMarken, som engagerar mer än 100 personer, genomfördes för 22:a
året på Nationaldagen 6 juni. I strålande solsken kom ca 6000 besökare, varav minst ett par tusen barn. Ni som var
med kommer säkert ihåg dagen som en ”häftig” och strålande dag med många spännande möten med människor från
när och fjärran.
Nu är planeringen igång inför den stora medeltidsfesten 6 juni 2014, dagen före Pingstafton. Alla som vill vara med
som funktionärer är välkomna – det finns många uppgifter att ta tag i, allt från att vara med i själva marknadsgruppen
till att göra klart inför marknaden och vara med under dagen. Jätteroligt att vara med, du lär känna folk i bygden och
gör en insats för alla.
HusabyMarken ger ett bra ekonomiskt resultat som ger hembygdsföreningen möjlighet att stödja olika projekt i
bygden, särskilt sådana som berör barn och ungdomar. Ett sådant stöd är det ungdomsstipendium som delas ut till en
eller flera ungdomar i bygden som stöd till utbildning. Nu kan stipendiet sökas. Skriv en personlig ansökan och
berätta varför just du är värd den uppmuntran i dina studier som ett stipendium utgör.
Lämna din ansökan till föreningens ordf Anders Eskhult, Filipsbol, Husby-Långhundra senast sista december.

Bygdegårdsföreningen Blå Wingen äger och har ansvar för bygdegården Blå Wingen. Alla i bygden betraktas som
medlemmar i föreningen utan att betala medlemsavgift – så har det varit sedan föreningen bildades.
Blå Wingen är bygdens viktiga mötesplats för alla former av sammankomster. Bygdegården kan hyras av föreningar,
företag och enskilda för möten, kurser och fester för några få eller många.
Blå Wingen är en viktig mötesplats med motto:
Att uppleva spännande saker och inspireras tillsammans med andra människor skapar gemenskap
Bygdegårdsföreningen ordnar i egen regi och inbjuder till olika arrangemang under året.
Bingo varje fredag hela året är föreningens viktigaste arrangemang där människor möts för social samvaro och
spänning i spel. Många gäster är trogna besökare under många år. Vi känner gästerna, de känner oss funktionärer och
gästerna känner varandra. Det skapar trygghet och gemenskap, samtidigt som bingospel innebär friskvård.
Nu avslutas 2013 års bingo med spel varje fredag under helgerna.
Julbingo fredag 20:e december med chans på klappar. Fredag 27 december avslutas året med årsfinal med chans på
extravinst på turnummer. Det nya året med bingo inleds fredag 3 januari med välkomstvinst som start på nytt år med
gemenskap och spänning i spel.
Långhundrabor: Kom och prova på nu i helgen, kanske får Ni smak på trivsam gemenskap och lär känna nya vänner.
LOKET kommer och medverkar fredag 25 april
Dansa ut julenfest lördag 11 januari kl 14.00. Dans, lekar, lotterier och social gemenskap kännetecknar föreningens
julfest. Då fylls bygdegården med stora och små för några timmars tät samvaro med musik och dans. Hela familjer där
föräldrar varit på julfest som barn, nyinflyttade eller gäster från långt ifrån i närliggande bygder kommer som gäster.
Musikcafé med Mattias och Stefan vår och höst har under flera år uppskattats av många gäster från när och fjärran.
Vid caféet den 6 oktober var det fullsatt när Långhundra Sångare medverkade. Musikunderhållning och social
samvaro när det är som allra bäst. I april blir det nästa gång
Loppis ett par gånger per år är också ett uppskattat arrangemang. Alla samlar på sig massor av ting. Till sist blir det
fullt i skåpen. Då är loppis ett bra sätt att bjuda ut det man inte längre behöver till någon som söker och finner. Nästa
tillfälle blir söndag 30 mars. Vill du vara med – anmäl med en gång för att vara säker på plats.
Film i Blå Wingen. Blå Wingen har varit en uppskattad och välbesökt biograf sedan bygdegården byggdes på 1960talet. Med projektorer för analog film på stora rullar har det fungerat och många filmälskare har upplevt klassiker i Blå
Wingen. Men nu har tekniken med digital film tagit över. För att visa krävs nu digital utrustning för att visa filmerna.
Så här är läget: En komplett anläggning för Blå Wingen kostar ca en halv miljon kronor. (Kostnaderna har sjunkit
sedan de första anläggningarna installerades för några år sedan). Föreningen kan få bidrag från SFI (Svenska
filminstitutet) men ändå återstår ca 400 000:- att få ihop. Fram i vinter räknar vi med ha klart med finansiering och
först då kan det bli aktuellt med installation.
Den digitala tekniken ger möjligheter att utveckla Blå Wingen till ett kulturcentrum för LIVE Opera och LIVE
föreställningar inom kultur och sport som hämtas hem och visas. Nya möjligheter på hemmaplan.
Men fram till dess måste vi veta om det finns intresse att se film i Blå Wingen i framtiden. Det får ju inte bli så att
föreningen installerar ny teknik och så kommer alltför få besökare. Berätta för oss om Ni är intresserade.
Bygdegårdsföreningen inbjuder till årsmöte 27 februari
KnivstaRevyn i vår. Visst har Ni väl saknat revyföreställningarna i höst. Som har varit tradition i november under
många år. Av olika skäl har Revyns föreställningar flyttats till tre helger i mars 2014 med premiär lördag 8 mars.
Bygdegårdsföreningen hälsar revyn välkommen till Blå Wingen, vi uppskattar att få vara lokalvärd och ser fram mot
mars månads kultur i Blå Wingen med stor förväntan.
Information om föreningarna finner du på www.langhundra.nu
Bygdegårdsföreningen finns också på
www.facebook.com och på www.wingenbio.nu
Hyra blå Wingen eller boka för loppis mm, ring Ingemar Hansson på 018-38 72 51

Alla tillönskas en God Jul och ett Gott Nytt År

