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Redaktör och ansvarig utgivare: Ingemar Hansson ¤ ingemar.ovike@telia.com
Varmt välkommen till ett nytt nummer av LånghundraNytt, maj 2014. Solen värmer oss alla och naturen är grön
och full av vårens och försommarens blomsterprakt. Ta dig tid att uppleva naturens under, varje vår lika
fantastiskt. I detta nummer av LånghundraNytt bjuder vi på information, ta dig tid att läsa och informera dig om
vad som är på gång i bygden. Föreningarna planerar och ordnar, alla är varmt välkomna att vara med.
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 och Nationaldagsfirande den 6 juni. I år är det 23:e året som HusabyMarken, en medeltida
marknadsfest, arrangeras. Den är det största kulturevenemanget i Knivsta kommun. Gatan genom Husby by
mellan kyrkan och hembygdsgården i söder omvandlas till en marknadsgata inramad av hantverkare.
Där finns mycket spännande att uppleva och handla, där möter man människor i mängd, många i tidstypiska
kläder. Där inbjuds till tornerspel, som är en upplevelse för många, Där finns telningarnas verkstad för de
yngsta, och vid Karlshäll en djurgård med små djur att kela med. Ja, allt som kan finnas på en marknadsfest.
Och ingen behöver gå hungrig. Förplägnad finns för alla smaker. Vid Karlshäll en kaffestuga med
hembakade bullar och sockerkakor som medlemmar bakat just för detta tillfälle. Ett av många sätt att medverka
i arrangemanget.
Entréerna öppnar kl. 9.30 (vuxna betalar 80 kronor, ungdomar och barn gratis) och först framåt 16-tiden brukar
besökarna känna att nu är det dags att åka hem.
Knivsta kommuns Nationaldagsfirande genomförs på Tilasgårdens tun med början kl. 15.00. Det är ett
högtidligt firande där Knivsta kammarkör medverkar. Nationaldagsfirandet blir en högtidlig avslutning på
HusabyMarken.
HusabyMarken är en viktig tradition att värna om. Den är uppskattad och välkänd vida omkring och gästas av
flera tusen besökare. Marknaden ger ett bra ekonomiskt resultat som ger hembygdsföreningen möjlighet att
stödja projekt för ungdomar i bygden. Folkmusikprojekt i Långhundra skola är ett av många exempel och stöd
till digitalisering för film i Blå Wingen ett annat.
Marknaden har satt Husby-Långhundra på kartan och är välkänd för sin höga kvalitet i vida kretsar.
Välkommen som gäst och funktionär
HusabyMarken är ett klassiskt exempel på vad människor i samverkan kan skapa i en bygd. Många kommer
tillsammans och planerar och genomför. Och lär känna varandra, ett av många sätt för nyinflyttade att komma
med i gemenskapen i bygden.
Föreningen har en marknadsgrupp med ansvar för arrangemanget. Agneta Näslund leder gruppen som
samordnare för de olika arbetsgrupper som tillsammans planerar och genomför.
Det finns plats och uppgifter för många att vara med och föreningen inbjuder alla och envar att vara med
som funktionär och förbereda, vara med under marknadsdagen eller varför inte vara med och avsluta. Känn
efter, här erbjuds ett spännande och roligt uppdrag. Kontakta Agneta på 070-748 82 00 så får du veta mer.

Alla får en uppgift och den blir belönad. Redan att vara med och fixa och vara en i gänget är en belöning. Men
du blir också inbjuden till funktionärsfest på lördag 7 juni kl. 16. Då blir det fest vid hembygdsgården Karlshäll.
Samvaro och god mat, en upplevelse och efterfest. Clarence berättar mer, tel. 070-592 53 52.
På www.langhundra.nu får du veta allt om HusabyMarken.
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
Uruppförandet 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 Matz Antesten 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.

Bygdegårdsföreningen Blå Wingen
Nu blir det åter film i Blå Wingen Bio
Efter ett halvårs planeringsarbete med ansökningar och slutligen upphandling och installation står föreningens
filmgrupp beredd att återuppta den vilande filmverksamheten i Blå Wingen. Med stöd av ekonomiska bidrag
från Svenska Filminstitutet, Knivsta kommun och Husby-Långhundra hembygdsförening (läs; marknadsintäkter)
blev det möjligt att finansiera utrustningen.
Alla nya filmer produceras nu i digital form och då behövs teknik och utrustning för att hantera i digital teknik.
Nu är tekniken och utrustningen på plats och det kändes häftigt och spännande att se de första avsnitten av
några testfilmer. Just nu har Blå Wingen Sveriges modernaste utrustning för att visa film med digital teknik med
högsta möjliga kvalitet.
Med komplettering blir det möjligt att ta hem och visa föreställningar ”LIVE” från de berömda operahusen ute i
världen. Det är nästa steg i utvecklingen, med en parabol på taket, och Blå Wingen Bio finns med i världens
utbud. Visst låter det spännande.
Vi installerar samtidigt projektor separat för användning vid kurser, konferenser och alla former av möten då
man vill visa material från dator eller annan media.
Vill du vara med i filmgrupp?!
Vår filmgrupp på tre personer önskar många fler intresserade i gruppen. Är du intresserad av kultur i bygdegård,
digital teknik och dator, allmänt intresserad av film, framtida utveckling med Live Bio. Då anmäler du dig till
Nina eller Ingemar som förmedlar kontakten. Som du förstår, det är bara fantasin som kan vara begränsande.
Officiell invigning blir det sista helgen i augusti. Flera nypremiärer är då aktuella för visning. Boka in de
dagarna för filmfest i Blå Wingen. Se annonser och infoblad. Kolla på www.wingenbio.nu.
Blå Wingen i sommar. Men det är inte bara film. Hela sommaren inbjuds till bingo alla fredagar. Vi kallar det
fredagsmys med trivsam samvaro och spänning i spel. Kom och upplev, ingen blir stormrik men heller inte
utfattig. Men gästerna blir rika på upplevelser vid möten med människor från vida omkring.
Blå Wingen är ledig att hyra många helger och vardagar i sommar. Du kan hyra bord och stolar för din fest
hemma. Kontakta Ingemar på 070-214 92 45 eller 018-38 72 51. Allt är möjlig och alltid lite till.
På www.langhundra.nu finner du info om både hembygdsföreningen och Blå Wingen
Glad och god sommar önskar vi alla i bygden/föreningarna i Husby-Långhundra
LånghundraNytt delas också ut i Lagga, Östuna och Vidbo

