LånghundraNytt
Information från föreningarna i Husby-Långhundra maj 12
Redaktör och ansvarig utgivare: Ingemar Hansson ¤ ingemar.ovike@telia.com
Låt oss alla uppleva en skön vår med blommor på buskar och marken. Lövsångaren har nyss anlänt och
Svartvita flugsnapparen har redan inrett sitt boende. Det blir säkert en skön sommar och som vanligt får vi
anpassa oss till vad vädret bjuder. Det gäller liksom att gilla läget och se möjligheter.
Här får Ni en hälsning från föreningarna i Husby-Långhundra med information om vad som planeras och är
på gång under sommaren. Bladet delas också ut i närliggande socknar för att Ni som bor där ska få en
sommarhälsning med ett välkomnande till Husby-Långhundra.

Hembygdsföreningen
För hembygdsföreningen är sommaren en aktiv tid med marknad och midsommar i juni och teater i augusti.

HusabyMarken
På Nationaldagen den 6 juni arrangeras HusabyMarken för 21:a gången. På bygatan genom Husby by,
mellan kyrkan och Karlshällsområdet skapas en marknadsplats fylld med marknadsstånd, konst och
kvalitetshantverk och en rad spännande inslag som brukar uppskattas av alla besökare.
Tullen vid kyrkmuren öppnar kl. 10 och för 60:- i tull för vuxna får man uppleva hela dagens aktiviteter.
Barn och unga går in gratis. Kommer du med bil finner du en säker plats på parkeringen nära väg 77.
Avgift 20:-. Ni som kommer till marknaden från Vidbo kan lösa tull vid Karlshäll.
Några inslag som man inte får missa;
Tornerspelet med Bockens Kämpar kan upplevas under två föreställningar kl 11.00 och kl. 13.30 på
Gammelgårdens gårdsplan. Procession genom marknadsgatan startar kl. 12.oo och när man nått fram till
kyrkan inleds den medeltida mässan i kyrkan.
Telningarnas verkstad har blivit en uppskattad aktivitet där unga besökare kan måla och skapa. Där ges
också tillfälle att utmana till marknadskamp och där badas drängarna av starka pigor.
Du finner förplägnad på flera platser längs marknadsgatan och vid Karlshäll.

Med andra ord –
ta med hela familjen för en heldag på HusabyMarken. Du får uppleva mycket
på kommunens största kulturarrangemang –
arrangerat av bygdens folk i Hembygdsföreningen.
Fest vid Karlshäll
Alla som medverkar vid genomförandet av HusabyMarken inbjuds till Fest vid Karlshäll lördagen 9 juni kl.
14.00. Festen inleds vid Hjälmsta loge där Harry Eriksson visar och berättar om gamla tiders redskap i
bondesamhället. Kl. 15.00 inleds festligheterna vid Karlshäll med lekar, social samvaro och förplägnad.
Festen är ett led i föreningens ambition att stimulera bygdens folk till samverkan för bygdens utveckling.
För att samverka behöver man känna varandra. Det behövs många funktionärer för marknaden. Var med
som funktionär under marknaden så är du välkommen på festen 9 juni.

Midsommarfest på Tilasgårdens tun på midsommardagen
Midsommar betyder fest på midsommardagen i Husby-Långhundra. Familjen Pettersson ställer sitt gårdstun
till förfogande för det traditionella midsommarfirandet.
Med friluftsgudstjänst kl. 12.00 inleds eftermiddagens fest. Alla som är med på gudstjänsten bjuds på kaffe.
Samvaro, tipsrunda, lekar och lotterier under trivsamma former. Midsommar är hemvändarhelg till
barndomsbygd för många. Det är på Tunet du kanske möter dina barndomsvänner.

Teater i det fria vid Frösättrastugan
Teaterföreställning vid Frösättrastugen 4 augusti kl 14.00 där Norabella Teatersällskap ger föreställningen
Till Harbo och fria.Karin Ahlinders bygdespel utspelar sig på 1800-talet och handlar om det lokala
hantverket att lagga.
Välkommne på ett teaterspel i det fria vid Frösättrastugan. Biljetterna kostar 100:- och köps av
Maud Johansson på 070-272 37 44
Visst är du väl medlem i Hembygdsföreningen – ett sätt att umgås och samverka för bygdens bästa.

Bygdegårdsföreningen Blå Wingen
Sommar i Blå Wingen blir i år bingo varje fredag kl. 19.00. Då inbjuds spelsugna på några timmars
trivsam samvaro och spänning. Aldrig varit på Bingo i Blå Wingen? Då är det dags för ett besök.
Våren var full av aktiviteter med konserten med The Real Group som det största kulturarrangemanget på
flera år. Fullsatt och fantastiskt med gäster från när och fjärran. Världsstjärnor på besök i HusbyLånghundra – när får vi uppleva det nästa gång?
Blir det film i sommar, kanske många undrar. Det beror på om det finns filmer som kan förväntas locka
många besökare. Först i höst vet vi hur det går med film i framtiden. Kom när det visas film i Blå Wingen,
en förutsättning för att Blå Wingen Bio ska överleva.
Blå Wingen 50 år
Bygdegården Blå Wingen skapades i början av 1960-talet. Framsynta personer i bygden insåg vad framtiden
behövde. En bra samlingslokal där man kunde mötas under demokratiska former och gemensamt utveckla
bygden. Och samlas för fest och vardagliga möten.
50 år i bygdens tjänst måste firas. Lördagen den 1 september inbjuds alla intresserade till bygdegårdsfest
för att fira att Blå Wingen funnits under 50 år. Styrelsen ser fram mot att få berätta om tider som varit och
presentera planer för framtiden under festliga former med god mat och underhållning. Boka in lördag 1
september kl. 18.00 i din kalender. Inbjudan kommer i augusti.
Nyttja Blå Wingen för din privata fest eller sammankomst. Den optimala lokalen för fest. Barnkalas,
Bröllop, Fira 50 år. Har du fest hemma och behöver låna bord och stolar, ja till och med stort tält. Hyr av
bygdegården (bord och stolar) eller av hembygdsföreningen (stor tält 9x 6 meter). Boka Blå Wingen genom
Ingemar på 018-38 72 51.

Församlingen och Husby-Långhundra kyrka
Den vackra medeltida kyrkan får i sommar nytt tak. Konstruktionen säkras och taket tätas. De vackra
skifferskivorna sätt åter på plats med spikar som håller i minst hundra år.
Friluftsgudstjänst på Tilasgårdens tun på midsommardagen och hos familjen Eskhult på Filipsbol
15 juli. Övriga söndagar under juli och augusti börjar gudstjänsten kl. 18.00 i kyrkan.

Lagga Långhundra BollKlubb
LLBK hälsar intresserade välkomna till klubbens två fina och välskötta anläggningar på Furuvallen i Lagga
och Stenevi i Husby-Långhundra. Två viktiga arenor för bygdens unga att nyttja för sin idrottsliga
utveckling och trivsam och skapande samvaro. Föreningen har en viktig roll för alla unga i bygden. Ideellt
arbetande funktionärer, ledare och föräldrar ser till att föreningen utvecklas.

Friluftsfrämjandet i Husby-Långhundra
Främjandet bedriver verksamhet i det vackra skogsområdet vid Hjälmsta. Gunno Rönnholm är sedan
årsmötet i mars åter som ordförande i föreningen.
Gunno och ledarna hälsar att alla varmt välkomna till den verksamhet man ordnar för alla.
Föreningarna i Husby-Långhundra önskar Er alla en trivsam och fin sommar.
Besök de arrangemang som ordnas i bygden – då stödjer du den förening som arrangerar.
Om vi lär känna varandra och samverkar skapar vi förutsättningar för utveckling av bygden.
Det är vi tillsammans som har idéerna och kraften.

