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Djurgård*
*Vänligen respektera djuren. Iaktta försiktighet för allas säkerhet.

677

från Uppsala eller Norrtälje/Rimbo,
hållplats Husby-Långhundra kyrka.

806 från Märsta eller Knutby/Almunge,
/583 hållplats Åby vägskäl plus en dryg
kilometers promenad.
574

från Märsta till ändhållplats.

Gratisbuss. Tur & retur Knivsta station via Ar,
avgår en gång i timmen.

Tullavgift: 100 riksdaler
Emottages helst via swish eller kort.
Barn under 18 år smiter in gratis.

Parkering: 40 riksdaler
Emottages i kontanter eller swish, och
går oavkortat till Lagga Långhundra
Bollklubb och Friluftsfrämjandet.
Gratis entré & parkering efter kl. 14
Arrangör: Husby-Långhundra hembygdsförening
www.langhundra.se

Välkommen till HusabyMarken 6 juni 2019

Allt detta ingår
i tullavgiften

Medeltida musik hela dagen

Marknadskampen
Utmana dina vänner i klassiska medeltida
kämpalekar. Mellan kl 12:15 och 15:00.
- Kuddkrig på stock
- Spikslagning
- Dragkamp

Marknadsgatan
9:30-16:30

Husby-Långhundra har varit en marknadsplats sannolikt sedan 1000-talet. Hit kom
adel, bönder och allmogen för att byta varor,
sälja hantverk, säd och grödor.
Även idag är marknadsgatan navet som allt
kretsar kring. Här finner du genuina hantverk
i trä, skinn, keramik, smide, smycken, växter
och mycket annat.

Mat & Dryck

Evenemang
- Tornerspel med Bockens Kämpar
- Gycklargruppen LEER bjuder på teater
- Lortdrängens årliga bad
- Flaggparad längs marknadsgatan
- Konsert i kyrkan med medeltida körmusik
- Bagad HusabyMarken
(medeltida spelmanstämma)

Telningarnas verkstad
Måla vapensköldar för 20 riksdaler per styck.
Öppet från kl 10:00 så långt lagret räcker.

Ett stort utbud av förtäring finns till försäljning:
¤ Stekt strömming med mos
¤ Grillspett ¤ Viltklämma
¤ Raggmunk med fläsk
¤ Pannkakor ¤ Våfflor ¤ Korv
¤ Kaffe, te och hembakat

Svea Rikes vagga
Var med och fira Sveriges nationaldag med
ryttare, fanor, högtidstal och sång med
Knivsta kammarkör.
I samarbete med Knivsta kommun.

Framtiden
För att säkra marknadens framtid behöver vi
bli fler funktionärer. För mer information:
www.langhundra.se eller skriv till:
husabymarken@langhundra.se

09:30

Sext – Medeltida gudstjänst i kyrkan

09:45

Välsignande av marknadsdagen

10:00

Konsert i kyrkan
med medeltidsensemblen Själ

10:00

Uppvisning i MAC (Medeltida beväpnad strid)
av Vargarna

10:10

Totoo trollkarl och busiga Apiali
framför kyrkomuren

10:15

Lortdrängens årliga bad

10:30

Barnteater med Gycklargruppen LEER
vid Tornerspelsplan

11:00

Tornerspel med Bockens Kämpar

12:00

Procession genom bygatan

Riddare från brödraskapet I.H.S + O.F.M.C.

12:15

Mässa i medeltida stil i kyrkan

12:15

Marknadskamp till kl 15:00

12:45

Barnteater med Gycklargruppen LEER
vid Tornerspelsplan

13:15

Drängabad
Vem blir årets dräng att bada?

13:30

Tornerspel med Bockens Kämpar

13:45

Bagad HusabyMarken vid kyrkomuren

14:30

Trollkarlen Totoo och busiga Apiali
framför kyrkomuren

15:00

Flaggparad & Nationaldagsfirande
i samarbete med Knivsta kommun.
Årets Knivstabo presenteras.

16:15

Non – Medeltida gudstjänst i kyrkan

