LånghundraNytt
Information från föreningarna i Husby-Långhundra maj 15
Redaktör och ansvarig utgivare: Ingemar Hansson ¤ ingemar.ovike@telia.com
Varmt välkommen till ett nytt nummer av LånghundraNytt, maj 2015. Föreningarna i Husby-Långhundra informerar om vad
som är på gång i bygden under sommar och höst. Vi sprider detta blad i Husby-Långhundra och i närliggande socknar. Ta Er tid
att läsa. Jag hoppas att något av det som bjuds verkar lockande. Var med och upplev.
Först en välkomsthälsning till Er som har flyttat hit och bosatt Er i bygden. Vi hälsar Er varmt välkomna. Vi hoppas att
Ni upplever att Ni tagit ett bra beslut och att Ni ska trivas och känna Er hemma. Föreningarna välkomnar Er som besökare på
arrangemang och självklart är Ni välkomna som aktiva medlemmar. Kontakta Ingemar så förmedlar han kontakt. Vi tror vi kan
uppfylla dina förväntningar.

Hembygdsföreningen
Vår och försommar är en aktiv tid för hembygdsföreningen. HusabyMarken mitt i byn arrangeras den 6 juni och strax därpå
midsommarfirande på midsommardagen. De är de viktigaste arrangemangen som föreningen har ansvar för.
Hembygdsföreningen har en viktig roll i bygden. Genom att vara medlem, kostar 100:-/person, får du möjlighet att påverka
och bidra till bygdens utveckling. Kontakta Lena Pettersson på 018-38 82 49 så får du uppgifter om medlemskap.

HusabyMarken
En heldag i Husby by mellan kyrkan och hembygdsgården i söder. Liksom många år tidigare, marknadsfest med trivsam och
glädjefull samvaro en hel dag från tidig morgon till sen eftermiddag. I samverkan med Sveriges Radio, Knivsta kommun och
Hembygdsföreningen.
Ring så spelar. I år inleds arrangemanget redan klockan 7 med Sveriges Radios sändning av Ring så spelar vi från Janssons
Maskinhall. Lisa Syrén med redaktion sprider glädje för miljontals lyssnare och gör Husby-Långhundra känt i hela Sverige. Du
som vill uppleva och vara med kom i tid, fri entré. De första 150 som tar plats före kl. 06:30 bjuds på medeltida grötfrukost.
Gratis buss från Knivsta kl. 06:00 från stationen.
HusabyMarken. Därefter blir det marknad längs bygatan med massor av hantverkare och ett fullspäckat program med
tornerspel, procession och mässa i kyrkan, Telningarnas verkstad och marknadskamp, kaffestuga och djurgård vid Karlshäll.
Marknaden avslutas 16:30.
Knivsta kommuns Nationaldagsfirande inleds med procession genom marknadsgatan till Tilasgården där det offentliga
firandet genomförs med start kl. 15:00. Se www.knivsta.se
Som du förstår, det går inte att nämna allt här.
Ett detaljerat program finns på www.langhundra.se, på www.facebook.com/husabymarken och i kommande annonser.
Varmt välkommen som gäst från tidig morgon.
Det behövs många funktionärer för att genomföra HusabyMarken. Känner du för att göra en insats under veckan före eller
under själva marknadsdagen? Du är varmt välkommen att medverka. Ta kontakt med Agneta tel. 38 83 84 så får du veta
mer. Alla som medverkar är välkomna på funktionärsfest på söndag 7 juni kl. 16. Samvaro och god mat, härligt.
Midsommarfest på midsommardagen.
Midsommar är traditionernas högtid, så även i Husby-Långhundra. Under många år har bygdens folk firat midsommar på
midsommardagen. Så blir det även i år. Mötesplats sen lång tid tillbaka
I år ser programmet ut så här
Midsommarfesten inleds med sommargudstjänst i kyrkan kl. 12.00. Den följs av
Uppförandet av Maria Löfbergs nyskrivna Skapelsekantat.
Den framförs av Husby-Långhundra kyrkokör, förstärkt med flera körsångare.
Musiker på fiol, nyckelharpa, gitarr och kontrabas medverkar. Petra Valman är sopransolist.
Erik Tegenborg dirigerar, Bengt Sundberg läser texterna och Olof Norberg är präst.
Efter gudstjänsten och konserten i kyrkan går alla i procession, ledd av spelmännen, till Tilasgårdens tun för det
traditionella midsommarfirandet med kaffe, lotterier och Anders&Anders tipsrunda. Samvaro och gemenskap.
Det är toppen att bo i Husby-Långhundra. Ni som flyttat hit under senaste året, har Ni upptäckt det?

Bygdegårdsföreningen Blå Wingen
Vi hoppas Ni uppmärksammat att det händer mycket kring och i Blå Wingen. Nyss tog vi bort gärdsgården som prytt området
mot väg 77. Tidens tand hade gjort sitt och i valborgsbrasan gick den till väders. Vid rastplatsen stannar resande till för en
stunds vila och fika – kan vi bidra till trevnad för dem som är på väg då bjuder vi på den.

Blå Wingen Bio blev möjlig på nytt med den digitala teknik som installerades förra sommaren. Sedan invigningen i höstas
har vi visat ett femtiotal filmer. Kanske har Ni upplevt film på hemmaplan? med bästa möjliga kvalitet. Just nu vilar teknik och
filmgrupp efter en hektisk vinter. Var så säkra, de är laddade för film i sommar och höst. De hoppas och räknar med att Ni
kommer som filmgäster i framtiden. Kolla på www.wingenbio.nu.

LIVE Bio betyder att vi planerar att komplettera vår digitala anläggning så vi kan visa föreställningar från konserthus, tex
MET i New York. Vi har grundutrustningen med projektor och ljudanläggning. En komplettering med parabolantenn och
mottagare återstår att göra, sen kan vi köra igång.
För att fixa allt kring utrustning, planering och genomförande behöver vi en projektgrupp ”Live Bio”. En utmaning för
entusiaster. Vill du vara med? Det kan bli hur spännande som helst.

De nya stolarna är nu på plats och alla som upplevt, t.ex. biogäster och bingospelare, uppskattar komforten. Sköna, vackra
och praktiska.
Bygdegårdsföreningen inbjöd företagare och privatpersoner att ekonomiskt stödja inköpet av stolar och på så sätt visa stöd för
verksamheten i Blå Wingen. Ett varmt tack till alla som gett stöd.
Stolarna invigdes vid en fest med mingel och film den 28 mars.
Det kanske finns fler som vill ge stöd men som missat möjligheten. Du är välkommen att med ett bidrag visa att du stödjer
verksamheten under hela sommaren.
Vill du ge stöd – kontakta Lars-Erik Örde (ordf) på 018-34 11 17,

Bingo har arrangerats i Blå Wingen under 50 år. Den 24 april uppmärksammades detta med jubileumsbingo. Många gäster fick
uppleva en trivsam bingokväll i Blå Wingen.
Det blir fredagsmys med samvaro och spänning i spel varje fredag hela året. För gäster från nära och långt bortifrån.

Blå Wingen är nu uppkopplad med internet – mobilt bredband ger möjlighet att koppla upp sin dator mot omvärlden när
man så önskar. Med antenn på taket och modem och router blir det 4G i Blå Wingen. Även en gammal bygdegård hänger med i
utvecklingen. Vi vänder oss till företag och organisationer, som välkomnas ha kurser och möten i bygdegård. Det klassiska
alternativet i bygdegård. Utrustning för bild och ljud ger möjligheter för den som hyr.
Och för dig som hyr för fest. Med de runda borden och de nya stolarna kan det bli extra festligt.
Blå Wingen är ledig att hyra för fest och möten under sommar och höst. Välutrustad lokal för stort och smått.
Barnkalas, fira bröllop eller födelsedag. Föreningsmöte eller kurs. Du bokar genom Ingemar på 018-38 72 51. För festen
hemma - du kan också låna stolar och bord. Läs mer på www.langhundra.se.

Husby-Långhundra församling
Hälsar bygdens folk välkomna till den vackra kyrkan mitt i byn på gudstjänst varje söndag kl. 12:00. Under juli och augusti är
tiden kl. 18:00. Friluftsgudstjänst blir det vid Karlshäll kl. 12:00 den 28 juni, i Filipsbol (Eskhult) 12 juli kl. 18:00 och vid
Broborg 2 augusti kl. 18:00.
Och glöm inte medeltida mässan under HusabyMarken och gudstjänst och kör som framför Skapelsekantaten på
midsommardagen kl. 12:00. Det är församlingsrådet som tillsammans med pastoratets präster leder verksamheten i pastoratet.

Som du ser – det ordnas mycket i Husby-Långhundra
Personer i hembygdsförening och i bygdegårdsförening liksom i andra föreningar i bygden engagerar sig ideellt och skapar och
arrangerar som gör det gott för alla. Vilken tur för oss alla att det finns NÅGRA som gör det. Utan dessa NÅGRA skulle det
inte vara lika gott att leva och bo i Husby-Långhundra.
Du finner allt om föreningarna på www.langhundra.se. På www.wingenbio.nu berättar filmgänget om kommande filmer i
Blå Wingen.
Gå barfota i daggvått gräs, lyssna på bofink och trastar, upplev sommar med värme och sol. Upplev och ha det GOTT.
Hälsar föreningarna genom redaktören Ingemar

