LånghundraNytt
Information från föreningarna i Husby-Långhundra dec 14
Redaktör och ansvarig utgivare: Ingemar Hansson ¤ ingemar.ovike@telia.com
Varmt välkommen till ett nytt nummer av LånghundraNytt, dec 2014. Ett innehållsrikt år går mot sitt slut, bara
få veckor kvar. Adventstid och strax julhelg, jullov i skolan och lång ledighet för många ger tid för samvaro och
gemensamma upplevelser. I detta LånghundraNytt informerar föreningarna i Husby-Långhundra om vad som är
på gång i bygden. Detta blad delas ut i Husby-Långhundra och i närliggande socknar. Ta Er tid att läsa. Jag
hoppas att något av det som bjuds verkar lockande.

Husby-Långhundra församling
Verksamheten under adventstid följer de traditioner som gäller under denna tid. Gudstjänster kl. 12 varje
söndag. Tredje advent sjunger barnkören adventssånger. På julafton är det julbön vid krubban kl. 12 och då
sjunger barnkören julsånger. Det brukar vara en stämningsfull inledning på julhögtiden. Församlingens
kyrkomusiker Erik Tegenborg ansvarar för barnkören och den medverkar ofta och bidrar till fin stämning under
gudstjänsterna.
På juldagen inbjuds till julotta redan kl. 05:30. Upplevs säkert som tidigt av många men de som deltar får
uppleva julstämning som övergår det mesta. Kyrkokören medverkar – tidig uppsjungning medför kort julnatt.
På nyårsafton inbjuder församlingen till nyårsbön kl. 17:30 med Helene Lindström som präst och Erik
Tegenborg med musik på orgel och sång. Trettondedag jul kl. 18:00 är det julmusikgudstjänst ”Stjärna ur
fjärran” med sångerskan Fanny Sverke och en sångkvartett med Erik som ledare. David Silverkors är präst.
Församlingen ser fram mot många besökare i kyrkan under denna tid. Julstämning, musik och sång betyder
mycket för många och skapar stämning. Uppleva tillsammans ger en särskild gemenskap.
Under vinter och vår inbjuder församlingen till gudstjänst varje söndag kl. 12. Gemenskap i bygdens viktiga
mötesplats Långhundra kyrka varje söndag kan betyda mycket för många.

Hembygdsföreningen
Föreningen har sin aktivaste tid under vår och sommar med HusabyMarken som viktigaste arrangemang. Ni
kommer säkert ihåg hur bra det var på Nationaldagen. Här kan man verkligen tala om gemenskap när människor
i tusental i alla åldrar upplevde och hade roligt under en hel dag. Jag vill förmedla en hälsning från arrangerande
personer till Er alla, nu gäller det att många medverkar, kom på nästa marknadsmöte 20 jan kl. 19.
Boka in denna festdag, lördag 6 juni, nästa sommar. Att vara besökare är en stor upplevelse, att vara med
som arrangör och medverkande är ännu större. Veta mer? Kontakta Agneta på tel 018-38 83 84
Sommarens program innehöll också midsommarfirande och slåtter vid Frösättra och med sillsexan firades
lyckade arrangemang. Många fick uppleva samvaro och gemenskap.
Nu gäller det nästa års program och verksamhet. Årsmötet hålls torsdag 19 mars i Blå Wingen. Boka in detta
viktiga möte. Det är då föreningens verksamhet diskuteras och det är då medlemmarna kan påverka framtiden.
Hembygdsföreningen har en mycket viktig roll i bygden för en livskraftig och levande bygd. Därför är det också
viktigt att Du är medlem i föreningen. Anmäl ditt intresse till kassör Lena på tel. 018-38 82 49.

Hembygdsföreningens ungdomsstipendium kan sökas nu.
Syftet med stipendiet är att ge ungdomar ekonomiskt stöd och samtidigt uppmuntran till utbildning. Du som är
intresserad skriver en personligt utformad ansökan där du berättar om syftet med utbildningen och varför just du
skulle vara värd den uppmuntran ett stipendium utgör. Sänd till Clarence Kvart senast 31 januari 2015.

Bygdegårdsföreningen Blå Wingen
Har du besökt Blå Wingen nyss? På kalas eller fest, upplevt film eller spelat bingo. Om inte, nu är det
dags.
Blå Wingen är en av bygdens viktiga mötesplatser för i stort sett allt som berör människor som vill träffas
och uppleva. Den hyrs ut till privata fester och sammankomster, till föreningar, organisationer och företag för
möten och kurser. Nu utrustad med moderna projektorer och ljudanläggning för film som också är perfekt för
större möten och kurser. Du kan redan nu boka för hela 2015. Jag (Ingemar) är föreståndare och det är till mig
man vänder sig när man vill hyra Blå Wingen. Tel. 018-38 72 51.
Blå Wingen ligger centralt i en bygd med minst 20 000 personer och vår strävan är att den ska vara använd
varje dag och kväll hela året – antingen med föreningens egna arrangemang eller uthyrd till andra.
Bygdegårdsföreningen har en omfattande egen verksamhet och ambitionen är att utöka den under
kommande år. Trivsam samvaro och gemenskap för alla i bygden på hemmaplan. Bingo, film, konserter mm.
Bingo på fredagar, kännetecken för Blå Wingen i vida kretsar sedan mitten av 1960-talet. Spänning i spel och
trivsam samvaro – fredagsmys i goda vänners lag. Kvällen före lucia bjuds på luciakaffe och lussekatt utöver
vinst och spelglädje. Årsavslutning fredag före jul blir extra glädjefull, det är ju snart jul. Nytt bingoår direkt
efter nyår 2 januari. Kom och prova på och upplev gemenskap och spänning tillsammans med trevliga gäster.
Blå Wingen Bingo 50 år kommer att firas i april med bingofest med Leif LOKET Olsson 24 april.

Film varje vecka – Wingenbio har återuppstått
Föreningen fick stöd för installation av modern teknik för att visa digital film och nu är den på plats. Ni vet
naturligtvis att det visas film varje vecka i Blå Wingen. Högtidlig invigning i slutet av augusti, många filmer har
visats i höst, ofta direkt i samband med premiär. Vi hoppas Ni varit på besök och upplevt. Om inte, Ni är varmt
välkomna. Nära till, fri parkering och aktuella filmer.
Filmverksamheten leds av en filmgrupp med Lena och Nina som drivande entusiaster (vad vore filmen
utan dem). Är du intresserad är du välkommen att vara med? Kontakta Nina, 070-070-620 57 69. Allt om film i
Blå Wingen finner du på www.wingenbio.nu. I jul visas filmerna Sune i Fjällen och Micke och Veronica.
Föreningens ambition är att Blå Wingen Bio ska vara bygdens välbesökta biograf. Om 1 procent av
befolkningen kommer (vi räknar med att det bor ca 20 000 personer i närområdet) blir det överfullt – max 130
gäster får plats. I närområdet finns ingen biograf, de närmaste finns i Märsta och i Uppsala. Samma film på
samma gång, varför då åka långt bort när den finns så nära.

Kultur i Blå Wingen
ELVIS PRESLEY *** 1935 – 80 ÅR – 2015 *** JUBILEUMSKONSERT
KENT WENNMAN ROCKABILLY KVARTETT
LÖRDAG 14 FEBR KL. 19:00
Se annons senare i vinter, du kan boka biljett redan nu. Kent Wennman är den musiker och sångare som med
entusiasm och engagemang ger föreställningarna värme och färg. Kan bara inte missas.
Konsertkarusellen lördag 11 april
Konsert med musikgruppen NAVARRA. Det är sista konserten i konsertkarusellens program denna säsong.
Boka in denna kväll för upplevelse på hemmaplan. Se annons i påsktid.
Musikcafé med Mattias och Stefan planeras under mars. Fullsatt vid caféet i oktober. Håll koll på annons.
Önskar du kontakt med föreningarna eller höra om annat i bygden. Se hemsidan www.langhundra.se
eller ta kontakt med Ingemar på tel. 070-214 92 45, Lena på tel. 018-38 82 49, Nina på tel. 070-620 57 69.

