LånghundraNytt
Information från föreningarna i Husby-Långhundra november 16
Redaktör och ansvarig utgivare: Ingemar Hansson ¤ ingemar.ovike@telia.com
Varmt välkomna till LånghundraNytt! Jag gör det på uppdrag av Husby-Långhundra församling,
hembygdsföreningen och bygdegårdsföreningen och informerar om vad som varit och vad som är på gång.
Vi sprider detta blad i Husby-Långhundra och närliggande socknar.
Först en välkomsthälsning till er som nyligen har flyttat hit till bygden. Vi hoppas att ni ska trivas och
känna er hemma här. Föreningarna välkomnar er som besökare på arrangemang och självklart som aktiva
medlemmar. Hör gärna av er till mig så förmedlar jag kontakt.

Församlingen
Husby-Långhundra kyrka välkomnar alla till gudstjänster varje söndag kl 12:15. Adventstiden inleds 1
advent söndag 27 november med högmässa och kyrkokörens medverkan. Under advents- och jultid
tjänstgör främst församlingens präst Ulrika Baydoun.
På julafton inbjuds till julbön kl 12:15 då barnen får medverka i ett program om julens budskap och
julkrubba. Många uppskattar denna tradition och kyrkan brukar vara fullsatt – en varm och kärleksfull
inledning på julhelgen.
På juldagen är det julotta kl 7:30. Då medverkar kyrkokören och besökare får uppleva det vackra
kyrkorummet med tända ljus som enda belysning.
På nyårsafton inbjuds till nyårsbön kl 16, en välkomnande tradition inför årsskiftet.
På trettondagen den 6 januari kl 18 ger Knivsta kammarkör konsert, en tradition sen några år.
Karlshällstugan är en välkomnande lokal för samvaro av alla slag. Församlingen inbjuder till sopplunch
en dag varje månad. Gästerna bjuds på en god soppa och får tillfälle till gemenskap och samtal.
Torsdag 8 dec kl 12:30 blir det julgröt istället för soppa. Församlingens präst och barnkören
medverkar.
Karlshällstugan drivs av en stiftelse som på 1980-talet bildades av församlingen och hembygdsföreningen.
Den har en egen hemsida karlshallstugan.wixsite.com/valkommen där du kan boka stugan för möten i en
förening eller för ett privat arrangemang, till exempel vid barndop eller minnesstund.

Hembygdsföreningen har sedan 1950-talet varit en viktig ideell förening i bygden. En styrelse ledd av
Clarence Kvart har ansvar för verksamheten. Med grupper av medlemmar genomför föreningen en rad
arrangemang där HusabyMarken och midsommarfirandet är de viktigaste.
Välkommen som medlem. Föreningen hälsar alla som bor i bygden välkomna som medlemmar.
Avgiften är 100:-/år och person. Som medlem kan man delta i och påverka föreningens verksamhet och
därigenom bidra till bygdens utveckling. Föreningen önskar att du som är eller blir medlem skickar din
mejladress till hembygdsforeningen@langhundra.se. Då underlättas spridning av information om
aktiviteter.
Årsmöte 22 mars. Hembygdsföreningen inbjuder till ordinarie årsmöte onsdag 22 mars kl 19 i Blå
Wingen. Då redovisar styrelsen årets verksamhet och beslut tas om ledamöter i styrelsen och plan för 2017.
Varmt välkommen som medlem eller gäst!
HusabyMarken hölls första gången i maj 1992 och har sedan dess varit föreningens viktigaste
arrangemang. De 25 åren firades i somras. Marknaden engagerar flera hundra personer under planering och
genomförande, allt för att tusentals gäster ska kunna uppleva det största kulturarrangemanget i kommunen.
Nationaldagen 6 juni, det är då det gäller. Nästa år, alltså 2017, är nationaldagen en tisdag med ”klämdag”
på måndagen. Det underlättar arbetet inför marknaden. Nu är planeringen inledd, första mötet hölls den 21
november.
Välkommen att vara med som funktionär, det är ett utmärkt sätt att lära känna människorna i bygden
och komma in i föreningarnas verksamhet. Jag vet, det har varit både roligt och givande att vara med i det
stora gänget av ansvariga och fixare! Och så skapar du för andra – och får värme, uppskattning och glädje
till dig själv. Du finner information om hembygdsföreningen och HusabyMarken på www.langhundra.se

Marknaden har gett ett betydande ekonomiskt resultat under alla år. Föreningen tog tidigt beslut
om att en del av resultatet ska användas som stöd för bygdens utveckling och övriga föreningars
verksamhet med tydlig betoning på barn och ungdomar. Långhundra skola har på senare tid fått stöd till att
köpa musikinstrument och undervisningsmaterial för matematik och för 2017 har skolan fått bidrag till
inköp av nya böcker till skolans bibliotek.
Långhundra skola är superviktig för bygden – där ges barnen förutsättningar för kommande års
framgångsrika studier. Skolan är en viktig mötesplats och resurs för alla i bygden.
Ungdomsstipendium ger hembygdsföreningen varje år som stöd till moment inom utbildning. Intresserade
ungdomar inbjuds att före årets slut lämna personligt skriven ansökan med motivering till föreningens
ordförande. Stipendiet utdelas sedan vid årsmötet. Det är många som tilldelats dessa stipendier och vid
årsmöten har de berättat om vilken glädje och stöd det varit för dem.

Bygdegårdsföreningen Blå Wingen
Bygdegårdsföreningens vision är att skapa förutsättningar för bygdens invånare att uppleva samvaro,
spänning och kultur i moderna och ändamålsenliga lokaler i Blå Wingen. Föreningen ordnar omfattande
verksamhet i egen regi.
Ny ventilation installerad. Ni har säkert sett att det byggts vid Blå Wingen i höst. Alldeles riktigt, den
ventilationsanläggning som installerades på 1960-talet hade tjänat ut. Nu är den ersatt med en modern
anläggning som ska ge optimal ventilation. Men smakar det så kostar det, totalt ca 1,2 miljoner kronor har
investerats. Med bidrag från Knivsta kommun och från Boverket blev det ekonomiskt möjligt.
Bingo varje fredag kl 19 hela året. En helkväll för alla som gillar bingospel och gemenskap. Vi har ett
hundratal gäster från hela sydöstra Uppland som troget återkommer varje fredag. Bingon den 16 december
blir extra festlig inför jul (alla bjuds på kaffe) och sen avslutar vi bingoåret den 30 december. Nytt bingoår
inleds 13 januari.
Film i Blå Wingen. Varje söndag och varje tisdag visas aktuella filmer i Blå Wingen, den enda
biografen i kommunen och omgivningen. Under årets första nio månader kom 2000 filmbesökare och
filmgruppen är nu laddad inför jul- och nyårshelgerna med årets spännande julpremiärer. Filmen om Ove
ersätts i år av 101-åringen som smet från notan och försvann. Du kan se fram emot många filmer under
kommande månader – läs mer på www.wingenbio.nu. Du kan få info om filmprogrammet till din
smartphone eller dator, anmäl på hemsidan.
LiveBio och Opera. I september inbjöds till operan La Bohéme i Blå Wingen. 80 gäster fick uppleva en
fin föreställning och att det går mycket bra att uppleva opera på hemmaplan. En LiveBio-grupp planerar för
fortsättning nästa år. LiveBio ger stora möjligheter att visa föreställningar inom många kulturområden. Blå
Wingen har tekniken.
Boule inomhus. Varje måndagsförmiddag kl. 9:30 ordnas för boulespel i Blå Wingen. Välkommen.
Andra evenemang på gång:
Opera på trettondagsaftons kväll, 5 januari. Knivsta musiksällskap arrangerar och inbjuder till en
helafton i Blå Wingen med operans främsta upplevelser.
Julfest för hela familjen, en tradition sen många år. Blå Wingen lördag 14 januari kl 14. Lotterier,
fiskdamm, kaffe och glass, lekar och dans. Sigtuna spelmän spelar och leder lekar.
Konsertkarusellen med konserten Fröken Elvis ”en föreställning med humor och värme, lite allvar
och sväng” ges i Tilassalen i kommunhuset fredag 20 januari kl 19. Bygdegårdsföreningen är arrangör för
detta evenemang.
Musikcafé med Mattias och Stefan. I september fyllde de Blå Wingen till sista plats. Planer finns på
nytt musikcafé under tidig vår.
Ordinarie årsmöte för föreningen blir det i Blå Wingen 1 mars kl 19.
På föreningarnas hemsidor och på Facebook finner du aktuell information fortlöpande. Jag har glädjen att
förmedla föreningarnas tillönskan om goda och trivsamma veckor framöver och ett lyckosamt och
spännande 2017. Kontakta gärna Ingemar som förmedlar kontakt med föreningarna.

www.svenskakyrkan.se/knivsta/husbylanghundra
www.langhundra.se
www.blawingen.nu www.wingenbio.nu

