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Solen står högt och trastarna sjunger. Det ger tidig sommarkänsla mitt i maj i Långhundraledens
dalgång. Vitsipporna har länge målat hagmarkerna vita. Nu står liljekonvalj och midsommarblomster
på tur att ta över färgsättningen i hagar och backar. Gå ut och lyssna till trastar och sångare, besök
Broborg, lev livet just nu när naturen bjuder.
Nu vet vi vad som är på gång i Långhundra under sommaren. I detta blad får du tips på spännande
arrangemang. Vi som arrangerar hoppas att du känner dig inspirerad att komma och uppleva.
Detta blad delas också ut i Husby-Långhundra och i de närliggande socknarna Vidbo, Lagga och
Östuna. Det läggs också ut i ICA Almunge, Statoil i Gottröra och i servicehuset och biblioteket i
Knivsta. Du kan också läsa det på www.langhundra.nu. Föreningarna ordnar, du kommer som gäst.

Hembygdsföreningen
Det är under sommaren som hembygdsföreningen inbjuder till stora arrangemang.
Husaby Marken. På nationaldagen den 6 juni arrangeras Husaby Marken för tjugonde gången. Då
inramas bygatan i Husby by från kyrkan till hembygdsgården Karlshäll med hantverkare. Tornerspel,
lekar för barn, procession och medeltida mässa i kyrkan är några av alla de aktiviteter som ingår i
programmet. Tullen öppnar kl. 10 och du kan uppleva under hela dagen och avsluta med firandet av
Nationaldagen på Tilasgårdens tun.
Nationaldagen firas på Tilasgårdens Tun i samverkan med kommunen från kl. 14.15. Firandet
inleds med ett barnkulturprogram vid entrén vid kyrkan följt av flaggparad genom marknadsgatan till
Tilasgården där det officiella firandet börjar kl. 15.15.
Långhundra möte. Husaby Marken tjugo år firas på söndagen 5 juni med Långhundra möte på
kyrkplan och i kyrkan med start kl. 15.
Fira midsommar. I Husby-Långhundra är det tradition att fira midsommar på midsommardagen på
Tilasgårdens Tun. Det sker i samverkan med kyrkan och inleds med friluftsgudstjänst kl. 12.00.
Samvaro och gemenskap, lekar och underhållning, precis som det ska vara på midsommar, när många
utflyttade återkommer till sin barndomsbygd.
Höskörd med hässja. Frösättrastugan är hembygdsföreningens klenod uppe på Almungeskogen.
Där blir det höskörd på gammaldags vis med lie, räfsor och hässja. Torsdag 7 juli kl. 14 startar
skördearbetet. Veterantraktorer och redskap för skörd finns på plats för den som vill se hur det gick till
förr. Stugan är öppen. Ta med lie och räfsa och fylld kaffekorg.
Sillsexa i Frösättra. Glödstekt sill bjuds det på när föreningen inbjuder till sillsexa fredagen den 9
september. Då har sommaren varit, fåglar som söker värme söderut har gett sig av och det är tyst i
skogen. Då firar föreningen i Frösättra. Gott att äta, gott att dricka. Det ger trivsam samvaro med
underhållning i historisk miljö.
Hembygdsföreningen
Vill du veta mer om hembygdsföreningen och dess verksamhet är du välkommen att kontakta Anders
(38 80 78), Clarence (070-969 69 08) eller Maud (38 81 65). Hembygdsföreningen har en viktig roll i
bygden och det känns angeläget att hälsa alla välkomna som medlemmar. En stark förening med
många medlemmar märks i samhället och uppfattas som en viktig aktör inom kommunen.
På www.langhundra.nu kan du informera dig själv

Husby-Långhundra församling
Juni blir en intensiv månad. Medeltida mässa under HusabyMarken, Gökotta vid Frösättra,
Friluftsgudstjänst vid Broborg och midsommarfirande på Tilasgårdens Tun.
Den medeltida mässa som hålls i kyrkan är ett viktigt inslag i programmet under HusabyMarken.
Mässan inleds kl.12.00 med procession genom marknadsgatan när S:t Mattias återförs till kyrkan.
I samband med Långhundra möte på söndagen före marknaden genomförs en medeltida 1500-tals
mässa i kyrkan, framförd av Lagga och Husby-Långhundra kyrkokörer
Gökotta blir det på Kristi Himmelsfärdsdag vid Frösättra kl. 08.00. Den som vill följa med på en tur
och lyssna på fåglar i den vackra naturen är välkommen redan kl. 07.00.
Midsommardagens midsommarfirande inleds med friluftsgudstjänst kl. 12.00 på Tilasgårdens Tun.
Friluftsgudstjänst vid trefaldighetskällan på norra sidan av Broborg på Helga trefaldighets dag 19
juni kl. 16.00. Då är du nära, utnyttja tillfället och vandra upp på Broborg. Upplev utsikten och den
vackra naturen, låt fantasin ta dig tusen år tillbaka i tiden.
******

Friluftsfrämjandet
Friluftsfrämjandet ordnar aktiviteter för unga och äldre vid Främjarstugan vid Hjälmsta. Där har
stora grupper upplevt vårens och sommarens ankomst efter en vinter, som bjöd på fina skidspår där
naturälskare i april och maj upplevt skogsbingo och naturtips.
Främjardagen arrangeras söndag 29 maj kl. 10.00 – 13.30. Kom och upplev, hälsar Susanne, ordf.
******

Bygdegårdsföreningen Blå Wingen
Blå Wingen är också en viktig resurs i bygden. Under hela sommaren är det aktiviteter med bingo
varje fredagskväll som traditionen bjuder. Samvaro och spänning för spelsugna, träffpunkt för alla.
Det kan bli sommarfilmer om det finns attraktiva filmer att visa.
Du kan hyra Blå Wingen både dagtid och kvällstid. För din egen stora fest, för barnkalaset, ja för
vad som helst då du behöver en stor lokal med bra utrustning. Du kan hyra bord och stolar för din fest
på hemmaplan. Partytält (6x9 meter) kan du också hyra. Du bokar och hyr på 38 72 51 (Ingemar).
Föreningen ser fram mot höstens program med musikcafé, loppis, film och bingo. I november blir
det revy med Sussies revygäng, som då återkommer med nya roligheter.
******

en medeltida marknad och folkfest
Måndagen den 6 juni i nådens år 2011
klockan 10-16:30
i Husby-Långhundra

Nationaldagsfirande
med Knivsta kommun på Tilasgårdens Tun kl. 15.15
Firandet inleds med ett ungdomsprogram kl. 14.15
Se fullständigt program på www.langhundra.nu/marknad
Föreningarna i Husby-Långhundra annonserar i KnivstaNytt

