LånghundraNytt
Information från föreningarna i Husby-Långhundra maj 13
Redaktör och ansvarig utgivare: Ingemar Hansson ¤ ingemar.ovike@telia.com
Vinterns vita landskap har snabbt övergått i vår och försommar och på nytt färgats vitt av vitsippor i mängd.
Trastar sjunger och näktergalen ger konsert i buskar och häckar. Vi har alla fått ny energi och ser fram mot en
efterlängtad sommar. Låt oss alla gilla läget.
Här får Ni en hälsning från föreningarna i Husby-Långhundra med information om vad som är på gång i bygden.
En hälsning i maj har blivit tradition. Bladet delas också ut i närliggande socknar så att Ni som bor där ska få en
sommarhälsning med ett välkomnande till Husby-Långhundra.
Hembygdsföreningen
Sommartid är en aktiv tid för Hembygdsföreningen med HusabyMarken på Nationaldagen och midsommarfirande
på midsommardagen. Läs om föreningen och HusabyMarken på www.langhundra.nu
HusabyMarken
På Nationaldagen torsdag 6 juni arrangeras HusabyMarken för 22 gången. På bygatan genom Husby by mellan
kyrkan och Karlshällsområdet skapas den marknadsplats som under alla år varit så uppskattad. Hela bygatan fylls
med marknadsstånd med hantverk, konst och medeltida godsaker.
Marknaden fylls hela dagen med spännande program och inslag. Att komma tidigt och vara kvar hela dagen
brukar vara ett gott tips till besökarna. Var så säker – det finns förplägnad längs marknadsgatan så ingen ska
behöva vara hungrig – det gäller ju att inte missa något.
Några programinslag som man inte får missa:
Tornerspel med Bockens Kämpar kan upplevas under två föreställningar kl. 11.00 och kl. 13.30. Under en
halvtimma före spelen underhåller gruppen LEER för alla barn på samma plats. Det blir en glad uppvärmning
före tornerspelen.
Den högtidliga Processionen genom marknadsgatan från Tilasgården till kyrkan startar kl. 12.00. Då återförs S:t
Mattias till kyrkan. När processionen nått kyrkan inleds den medeltida mässan i kyrkan.
Telningarnas verkstad är en uppskattad aktivitet där unga besökare kan måla och skapa. Där ges tillfälle att
utmana till marknadskamp av olika slag och där badas drängarna av starka och modiga pigor.
Entrén, som vi kallar tull, öppnar redan kl. 9.30, så att många hinner in till det högtidliga öppnandet kl. 10.00.
Tullavgiften är som förra året 60:- för vuxna medan barn och unga går in gratis. Ett litet tips, kom tidigt. Förra
året kom över 3000 vuxna och vi uppskattade att 2000 barn fick uppleva en fantastisk marknadsdag.
Från kl. 14.00 är det gratis entré och fri parkering (Nationaldagen firas kl. 15.00).
Kommer du med bil finns plats på parkering nära väg 77. (20:- ) Från Vidbo lämnar man bilen söder om entrén
vid Karlshäll. Res gärna med SL-buss 677 som har hållplats nära entrén. Från centrala Knivsta får man åka gratis
buss som går första tur från FORM-huset kl. 09.15 och sen hela dagen.

Nationaldagen högtidlighålls och firas
i samverkan med Knivsta kommun på Tilasgårdens Tun med start kl. 15.00.
Högtidstal, musik av elever i Knivsta kulturskola och sång av Knivsta Kammarkör.
Med andra ord
Kom med hela familjen för en heldag på HusabyMarken
Du får uppleva mycket på kommunens största kulturarrangemang
som arrangeras av bygdens folk i Husby-Långhundra
Hembygdsföreningen har ansvaret för HusabyMarken
Läs mer om marknaden på www.langhundra.nu

Långhndrabor och andra som gillar att baka. Att baka och skänka en eller flera sockerkakor till kaféet vid
Karlshäll är ett fint sätt att bidra till marknaden. Baka nåt gott och lämna i Karlshäll kvällen före. TACK.
Marknadsfest vid Karlshäll
Alla Ni som medverkar vid genomförandet av HusabyMarken och Ni som gillar fest, inbjuds till efterfest vid
Karlshäll lördagen den 8 juni kl. 16. En fest för alla med lekar, social samvaro och gemensam måltid.
Festen är ett led i föreningens ambition att stimulera bygdens folk till samverkan för bygdens utveckling. För
att samverka behöver man lära känna varandra. Det kan man göra genom att vara med som funktionär före och
under marknaden. Kom och upplev samvaro och glädje att vara med och skapa en marknadsfest.
Midsommarfest på Tilasgårdens Tun på midsommardagen kl. 12.00.
Hembygdsföreningen inbjuder alla att fira midsommar i Husby-Långhundra. Familjen Pettersson ställer sitt
gårdstun till förfogande för det traditionella midsommarfirandet som inleds med friluftsgudstjänst. Alla som är
med på gudstjänsten bjuds på kaffe. Sen blir det samvaro, tipsrunda, lekar och lotterier under trivsamma former.
Midsommar är hemvändarhelg – kom så kanske du träffar dina barndomskamrater du inte sett på länge.
Bygdegårdsföreningen Blå Wingen
Det har varit fullt upp med aktiviteter i Blå Wingen under vinter och vår. Leif LOKET Olsson medverkade på
bingon som utropare och underhållare den 19 april med 180 glada och förväntansfulla gäster som vi hoppas
återkommer på årets bingokvällar varje fredag.
Förra året firade vi Blå Wingen 50 år. Nu är föreningen inne på ett nytt decennium med arrangemang och
uthyrning. Kanske får vi arrangera konsert inom konsertkarusellen senare i höst eller vinter. Filmverksamheten
vilar eftersom vi inte får filmer i analogt format och vi saknar utrustning för visning digitalt. Loppis 22 sept.
Nyttja Blå Wingen för din privata fest eller sammankomst. Blå Wingen är en av fem bygdegårdar i
kommunen. De är alla den optimala lokalen för sammankomster och fester i alla former som; barnkalas, fira
jämna år, bröllop, ja allt som kan firas. Har du fest hemma i sommar och behöver låna bord och stolar. Hyr av
Blå Wingen. Du bokar Blå Wingen genom att ringa Ingemar och Britt på 018-38 72 51 eller 070-214 92 45.
Besök Blå Wingen på www.langhundra.nu
Församlingen och Husby-Långhundra kyrka
Långhundra kyrka är mötesplats för alla för kyrkliga sammankomster och familjehögtider. Gör ett besök vid en
gudstjänst i sommar, under juli och augusti börjar den kl. 18.00.
Konsert med Martin Fröst och Roland Pöntinen
Församlingen får i oktober vara arrangör för musikkonsert med Roland Pöntinen (flygel) och Martin Fröst
(klarinett). Konserten genomförs i samverkan med Knivsta kommun och Musik i Uppland. Konserten ingår i
konsertkarusellen. Alltså konsert onsdag 16 oktober kl. 18.00 med Pöntinen och Fröst.
Denna konsert är fullständigt unik för bygden, Pöntinen och Fröst ger konserter i de största konserthusen över
hela världen – och så kommer de till Husby-Långhundra unika kyrka för konsert för oss på hemmaplan.
Läs mer om konserten på www.miu.se och om Martin Fröst på www.martinfrost.se. Se senare annonser.
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 idrottslig utveckling och trivsam
och skapande samvaro. Stöd föreningen genom ditt engagemang. Föreningen har en viktig roll för alla unga i
bygden, Ideellt arbetande funktionärer, ledare och föräldrar ser till att föreningen utvecklas.
Bakluckeloppis i sommar.
LLBK planerar att arrangera bakluckeloppis vid Stenevi några söndagar i sommar och räknar med stort intresse.
Grusplanen på Stenevi är en bra plats för både säljare och besökare. Den första gången planeras bli 7 juli. Då får
Ni chansen att sälja det Ni inte längre behöver – det finns säkert många som blir lyckliga över att finna vad de
länge sökt.
Friluftsfrämjandet i Husby-Långhundra
Främjandet bedriver verksamhet i det vackra skogsområdet vid Hjälmsta. Styrelsen och ledarna hälsar alla
varmt välkomna till den verksamhet man ordnar för alla i bygden. De unga i olika barngrupper, oss äldre på
skogspromenad med tips och skogsbingo. Upplev naturen – vi har den på hemmaplan.
Föreningarna i Husby-Långhundra önskar Er alla en trivsam och fin sommar.
Gå med som medlem, 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 att genomföra.

