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Välkommen till Hembygdens dag.
För tio år sedan svarade musikskoleelever under Walter Brolunds ledning för
underhållningen. Även i år bjuds på trevlig musikunderhållning.

             Foto: Hans Kündig Det kom ett mail…

Hej,
den 21 april kl 09.00 var det vårstädning vid hembygdsgården, i Husby skola
och intilliggande Täppavallen. Städdagen var aviserad i Tidlösan nr 2.

Styrelsens engagerade medlemmar hade i vanlig ordning dukat upp med frukost
för alla, de hade räknat med många hjälpande händer denna dag. Tyvärr blev
uppslutningen av medlemmar en besvikelse, endast 4 av ca 500 medlemmar
kom för att hjälpa till med de enkla arbeten som behövde göras, städning,
lövkrattning etc.

Ett stort tack till Fredrik som med kort varsel kom med traktor och lövblås för
att hjälpa till. Ett större engagemang av medlemmarna i fortsättningen är en
förutsättning för att föreningen ska hållas vid liv. Styrelsen gör ett fantastiskt
jobb, förberedelserna inför Valborgsfirandet, hembygdens dag, trivselträffar mm
tar mycket tid och energi.

Vill vi medlemmar fortsättningsvis besöka dessa arrangemang bör vi som kan,
ställa upp när styrelsen kallar. En del av oss kanske säger sig inte ha tid, men att
avsätta 3-4 av årets 8760 timmar till detta är, enligt min mening, inte för mycket
begärt.

Med vänlig hälsning
Torsten Nordén, medlem nr 636     
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Fortsatte som brandman
på flera flygplatser

Rune Schelander var en av de 120 första
vapenfria som ryckte in på Bromma flygplats.
Han var uppväxt på ett lantbruk i Närke och
frikyrklig. Detta var i maj 1957 och han hade
aldrig sett ett flygplan på nära håll.

Sammanlagt skulle alla göra 425 dagar
som då gällde för värnpliktiga.
Han minns med ett leende hur brand-
bilarna såg ut.
  – Vi satt ute på bilens sidor och höll
fast oss i remmar.  Förarhytten var
också öppen med endast ett galler.
    De första åtta veckornas utbildning
bestod av mycket klättrande på många
olika sorters stegar och otaliga ut- och
hoprullningar av brandslangar. Varje
dag var det också olika övningar i
akutsjukvård. I händelse av krig skulle
de vapenfria kunna assistera läkare
på fältsjukhus.
   Efter den sjunde veckan fördelades
mannarna ut på Luftfartsverkets
flygplatser.
    – Jag ville till Norrköping som var
närmast mitt hem. Men där blev det
tji. Vi var tre som hamnade i Visby
men det dröjde inte länge innan jag
fann mig tillrätta.

Längtade tillbaka
Efter värnplikten gick Rune några
kurser på Rimforsa folkhögskola, men
han längtade tillbaka till brandmannayrket.

       – Jag trivdes så väldigt bra i
Visby så jag ville tillbaka dit.  Jag hörde
mig för hos LFV och dagen innan
skolan slutade ringde chefen upp och
sa att jag kunde börja på måndag. Jag
åkte hem till Närke och berättade…
men var ska du bo, sa dom. Efter två
nätter hade jag fixat bostad.
    Det första halvåret jobbade Rune
mest som ”spadviftare” för de två
flygen per dag. Han passade också på
att läsa in en brandförmanskurs på
korrespondens och  avancerade till
biträdande brandförman.
   – Totalt blev det fem år i Visby.
Den bästa tiden i mitt liv.

Åter till Bromma
 I början av 60-talet skedde en omor-
ganisation och Runes tjänst drogs in.
  Då fick han (1962) tjänst som biträd-
ande brandförman på Bromma. Där
blev han till 1977 och utbildade sig
under tiden till brandförman vid
Statens brandskola. 1975 spädde han
på med brandmästare utbildningen.

   Därefter blev han
utryckningsbrandmästare
på Arlanda och hade då
kontakt med alla civil-
pliktiga brandmän som
han tyckte var väldigt
motiverade för upp-
giften men inte var så
erfarna i yrket och som
dessutom var färska
körkortsinnehavare.
  Han minns särskilt de
stora passagerartält
som användes innan
utrikesterminalen blev
klar samt hur svårt det
var att rekrytera
brandbefäl när brand-
stationen stod klar. Allt
fanns samlat på samma
ställe men befälet fick
lånas ut från olika
flygplaster i landet.

När Gottröraolyckan skedde, den 27: e december 1991 hade, Rune ledigt och
var på väg i bil till Örebro. När han hörde om kraschen (på radion) vände han och
for tillbaks.
   - Jag hörde nyheten vid 10-tiden och var väl tillbaka på Arlanda vid 11-tiden
skaffade en bil och åkte ut till Gottröra. Jag ville se förloppet i detalj på plats.
    1997 lämnade Rune Arlanda men krönte sina fem sista yrkesverksamma år
som chef för brand- och räddningstjänsten på Bromma.

       Agneta Nilsson

Rune Schelander

Räddningstjänsten redo för utryckning med fordon
placerade i anslutning till banan.

Motorfordon av olika slag behövs för att Räddnings-
tjänsten på Arlanda ska kunna fullgöra sitt upp-
drag.
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15711 vapenpliktiga brandmän
hann komma och gå

I maj 1954 ryckte den första
gruppen på nio man vapenfria
värnpliktiga in på Stockholm-

Bromma flygplats.  Alla var i 20-års-
åldern och startade sin tjänstgöring
med utbildning som Luftfartsverket,
LFV ansvarade för. Fram på sommaren
utgjorde de kärnan av flygplatsens
haveri- och brandberedskap.

1960 flyttades utbildningen av vpl. till
Arlanda. 1960 flyttades brandbil 41,
en Unimog, från Bromma till Arlanda
och en vecka senare ytterligare en.

Första brandgruppen installerades på
Arlanda måndagen den 14 december

1959.
”För mig som kom från Västkusten
och inte var van vid stora snömängder
var det ett enda stort snöigt fält med
byggbarracker, ändå var det lite snö
det året, sa man”, berättar 247 Nilsson i:
”50 år med pliktiga brandmän i LFV".

  Man bodde fyra i varje rum i band-
stationen (en barack) vid Bergbol, vid
Halmsjön. Arlandas brandstation var
under uppbyggnad men hann inte bli
klar under 247 Nilssons tjänstgöring.

Brandmästaren Stig Gustavsson
gillade ormar, plockade ibland upp
någon huggorm från ett stenröse, lade
den fickan och drog upp den vid lämp-
ligt tillfälle. Inte särskilt kul för den
bland mannarna som hade ormfobi.
Det var Gustavsson och son som sen-
are öppnade ormterrariet vid Arlanda.

 Nöjen var det ont om. Det blev mest
TV och radio om någon ägde en sådan.
På fritiden fick man ta sig till Märsta
och därifrån till Stockholm eller be-
söka någon av frikyrkorna i grannskapet.
  Kommunikationerna till Arlanda var
dåliga. 247 Nilsson berättar att när
han och en kollega en gång åkte
nattbussen Stockholm - Arlanda, fick
de visa chauffören hur han skulle köra.

Allteftersom Arlanda byggdes för-
bättrades livsmiljön även för brand-
männen. Telefonautomater kom
ganska sent. De som ville ringa fick
beställa samtalet via telefonist och
betala på kontoret. Ingen möjlighet att
tvätta kläder fanns, mer än lite hand-
tvätt i tvättfaten.

På kvällarna var det
endast övningsflyg.
Eftersom förläggningen
låg långt bort från
banan hade man order
om att stå beredda med
fordonen nära banan.
”Det hände ingenting.
Efter en tid lyckades vi
få igenom att halva
styrkan stod vid banan i
beredskap.

Vi sov på britsarna i ambulanserna.
En fick vara vaken och lyssna på
radioförbindelsen med tornet”
berättar. Johan Strandberg en av
pionjärerna bland vapenvägrarna på
Arlanda brandstation.

1961 stod den nya brandstationen på
Arlanda klar. Den innehöll också ut
bildningslokaler för de vapenfria
värnpliktiga.

Under den första kursen utbildades
den 500.e vapenfrie värnpliktige.

Flygplatschefen tyckte dock att
styrkan var för liten. Istället för 26
ville han höja antalet till minst 35.
Åren rullade sedan på med utredning-
ar, påföljande förändringar, justeringar,
omorganisationer etc. men systemet
med vapenfria värnpliktiga som
brandmän på LFVs flygplatser bestod
fastän de nu benämndes civilpliktiga.

I augusti 2004 muckade den sista
civilpliktige med nr. 15  711.
Vi detta evenemang deltog Rune
Schelander en av de första med nr 120.

                                 Agneta Nilsson

Foton sidan 5 och 7 är
från Hembygdsförening-
ens fotoarkiv.

Vet du namnet på brandmannen – meddela redak-
tionen!
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Genom vykortsfotografens öga        Nr 3
Giselher Naglitsch

I mitt tredje vykortsgalleri vill jag uppmärksamma centrum i socknen, det som var långt
före Märsta som samhälle.

Husby-Ärlinghundra var namnet på såväl socknen som kommunen

Husby kyrka och Husby skola på vykort från ca 1940. Det dateras genom lärarbostaden
som byggdes 1939 och att det är ett flygfoto innan restriktionerna sattas in. Under och
långt efter krigsåren krävdes Generalstabens tillstånd att publicera flygbilder. Planen framför
skolan är så välstädad. Lärarens gamla lada har tagits bort och garaget har flyttats in
under ett stort träd. Torrdasset ser nybyggt ut, lite vid sidan om. Småskolan, omgiven av
en frodig syrenhäck, ser också välputsad ut. Är det nu den har blivit panelad? En lastbil
står parkerad vid sockenmagasinet från 1700-talet. Den väcker frågor om hur magasinet
utnyttjades på den tiden.

Ända till kommunreformen 1862 skilde man
inte på den kyrkliga och den borgerliga kom-
munen. Allt låg på socknen. De lokala
besluten kretsade kring prästen och de mest
välbärgade bönderna. Skolan var ända in
på 1930-talet en viktig angelägenhet för
kyrkorådet. Kring kyrkan växte det ofta upp
en liten by, kanske med prästgården i cent-

rum. Att vår äldsta skola, Husby skola som
togs i bruk år 1697, placerades där den gjor-
de är inte så anmärkningsvärt. Det märkvär-
diga är att den kom till så tidigt som ett och
ett halvt sekel innan folkskola skulle inrät-
tas i alla landets socknar. Med det var inte de
sparsamma böndernas förtjänst. Om det kan
man läsa i boken Husby skola 1697-1997.

 -Hallå!

Trafikledaren övergick nu till engelska
och låtsades vara en pilot på väg att
landa på Arlanda. 

  -This is  Alfa Bravo two zero two
osv. som befinner sig över Arlanda
men vi kan ej se landningsbanan
p.g.a. dåligt väder. 

”Låtsaspiloten” bad därför aspirant-
en  gå ut på  tornbryggan för att lyssna
om han  kunde se eller höra något! 

Vi hängde nu alla ut genom fönstret o
såg på bryggan i solskenet aspiranten
med telefonsladden spänd som en
fiolsträng, förvirrat, speja o lyssna mot
himlen.

Man kunde nu känna spänningen i
rummet av kvävda skrattsalvor.

Tider förändras!! 

Lars O Andersson

Upplevelser på Arlanda.

Jag arbetade i  början på 60-talet
på Televerket Arlanda.  Televerket
ansvarade för  alla kommunika-

tionssystem mellan trafikledning och
flygplan.  Vi var inhysta i  litet trafik-
ledartorn  mellan bana 01 o 08
tillsammans med trafikledare, meteo-
rologer och elektriker. Delar av
byggnaden finns fortfarande kvar på
samma plats.

Alla kände alla då vi ofta träffades
i  det lilla gemensamma fikarummet.

Passagerartrafiken hanterades på
Bromma  endast Swissairs  skolflyg
flög sporadiskt på Arlanda. 

Tidpunkten för händelsen är före
mobiltelefonens tid. Alla telefon-
samtal  gick på den tiden via kablar
förlagda i marken eller i  stolpar.

För samtal med flyg krävs som bekant
radiovågor.

En morgon kom den danske
trafikledaren in i fikarummet o bad
oss lyssna o se! På vanliga telefonen
ringde han till  trafikledartornet som
för tillfället endast var bemannat med
en ensam meteorologaspirant.
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Husby kyrka på ett kort från mycket tidigt 1900-tal. Dess harmoniska
proportioner har lockat många fotografer att avbilda den från olika vinklar.
Kyrkogården innanför den kallmurade bogårdsmuren har varit tillräckligt
tilltagen sedan århundraden. Ingen kan ana att den ett halvt sekel senare
måste utökas betydligt.

Den gamla kyrkskolan på bild före 1939, men förmodligen inte långt före. Läraren som har
sin bostad i skolhuset har skaffat bil och fått, eller fått bekosta, ett garage. Det skall snart
rivas eller flyttas för att ge plats åt en ny fin lärarbostad och lärarens kombinerade lada och
vedbod mitt på skolgården skall rivas. Ålderdomshemmet, längst till höger i bild, kommer
att göra tjänst in på 1960-talet, då Arhem i Märsta tar över. Idag är det en privat bostad.

Interiör från den gamla kyrkan. Den är lugn och stilren. Ett fåtal medeltida träfigurer från
gamla altarskåp och några ljushållare pryder väggarna. Bänkarna är relativt nya, för att
vara kyrkliga inventarier. Pressbyrån nummer 2370 och de vågade kanterna talar för 1950-
1960-tal. Vykorten är nu i A6-format.

Skolfotografier som vykort är inte så vanliga som man skulle vilja tro. Här är det småskolans
klasser som poserar med fröken Ameli Karlson. Året kan vara 1918. Småskolan är uppförd i
timmer, den är rödfärgad men ännu inte panelad med brädor. Bakom stenmuren skymtar
den gamla likboden och klockstapeln.
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Fjellsta, tidigt 1900-tal. Handlare Berg med familj poserar framför bostaden
med massor av snickarglädje. Inne på gården ligger en mindre lanthandel,
som vi inte kan se. Den startades av Husby skolas förste seminarieutbildade
lärare Johannes Söderström år 1859. Han hade sinne för vad rallarna skulle
behöva när de kom för att dra fram järnvägen genom bygden.

Magnus Malmström, Måby Märsta, står det på ett av de äldsta vykorten från bygden. Det
är från förra sekelskiftet, med nummer 14 ur en serie som kallades ”Från Sveriges Bygder”.
Magnus har gått att verifiera, uppvuxen i socknen och dräng på olika gårdar, bl. a. Måby.
Men han hade inget att göra med Måby kvarn som vid denna tid låg strax ovan forsarna.
Vårfloden för hundra år sedan måste ha varit ovanligt ymnig. (Originalbilden är i färg)

När Tidlösan kom i blom

Jag hade varit arbetslös av och till

varför jag drog mig fram med kortare
vikariat på Arbetsförmedlingen.
Där hade jag turen att få en kurs på
Lexicon 48 veckor 1992 - 1993 till
datautbildare. Där inhämtade jag kun-
skaper i bland annat Word och Page-
maker. Jag hade tidigare gjort två
skrifter i Odensalagruppen, Odensala
vår bygd. Den första med mycket
bristfällig datautrustning men den andra
med de tillgångar vi hade på kursen.
Giselher började närma sig pensionen
så han tyckte att detta var ett spän-
nande projekt. Avsikten var att vi
bägge skulle skriva artiklar men efter
en tid så insåg man vilken som var
skribent. Alltså han skrev och jag

Jag har fått till uppgift att berätta
lite om hur vår hembygdstidning

       ”Tidlösan" kom till.
Det var på hösten 1993 som Giselher
och jag kom överens om att skapa en
tidningsredaktion för hembygdsföreningen.
På den tiden var det Marianne
Ejdersten som med bravur tog fram
ett föreningsblad ett antal gånger per
år. Jag har i mina samlingar
föreningsblad daterade redan 1987.

Så hon måste vara med, tyckte vi.
Sedan hade vi två begåvade ungdomar,
Tomas Stafbom och Ragnar Fornö.
De skulle givetvis också vara med.
Men de var i den åldern att studierna
prioriterades så de avvek efter en tid.
Så kvar blev bara Giselher och jag.

gjorde layouten. Vid den här tiden hade
jag en tidig version av programmet
PageMaker som jag införskaffat via
mina kontakter.

av Sven Eriksson
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Valborgsfirande vid Husby skola lockade
rekordpublik

Det är nästan som om årets
valborgsmässoafton fallit helt
i glömska nu när vi redan

passerat midsommar.
Inte minst då maj och juni månader
erbjudit en vår och försommar med
rekordvärme. Det kan kanske ändå
vara lite trevligt att ta en titt i backspegeln
och minnas en fin start på våren.
Visserligen hade värmen inte nått vår
hembygd den sista april. Vädret var
fint men kyligt och täckjacka och
mössa satt verkligen inte i vägen.
De som plockat fram vårkläderna ur
garderoben huttrade ordentligt, men
kunde få lite extra värme i torpet med
brasa och varm buljong.
Det var som vanligt gemytlig stämning
på gårdsplanen framför Husby skola.

Sångfåglarna under ledning av Eivor
Pettersson sjöng de gamla välkända
vårsångerna, och det var inte utan att
man kunde höra en och annan i
publiken nynna med i några av de
allra mest välkända raderna. Annika
Liljebo höll årets hälsning till våren.

Annika Liljebo vårtalar

S å n g f å g l a r n a
sjunger på trap-
pan

PageMaker är ett program för att
göra tidningar och andra skrifter.
   Vår första uppgift var att skapa en
logotype för föreningen och tidningen.
Vårt verksamhetsområde var och är
fortfarande Husby-Ärlinghundra,
Märsta och Odensala. Den gamla vis-
ade endast på Husby kyrka och skola
och innehöll även en missvisande bild
på en viking så vi beslöt att skapa en ny.
   På den nya ser vi den flygande draken
från Hargstenen som innesluter en
Tidlösablomma från Steninge. Både
Odensala och Husby-Ärlinghundra
kyrkor finns med. Som bakgrund har
vi fortfarande en vy mot Arlanda.
Bilden är gjord av en av våra med-
lemmar, Hans Kündig.

Den blev ett lyft för tidningens framsida.

Jag hade också börjat nosa på det här
med att scanna bilder. Ett sätt att föra
över fysiska bilder till data. Men de
möjligheter jag hade dög inte för
Giselher (noggrann som han är) utan

den första tiden rastrerade han våra
bilder på ett företag i Stockholm som
vi sedan klistrade in i de utrymmen jag
lämnat för bilder. Därefter så lämnade
de fysiska arken till PP-Tryck för
kopiering.
Vi hade många glada stunder när vi
skapade denna tidning. Vi träffades
regelbundet för att ta fram fyra num-
mer per år. Ibland så rök vi i luven på
varandra men det gick snabbt över.
   Giselher skapade också distribu-
tionskanaler för att få ut tidningen.
Själv stod jag för att köra ut den i
Odensala.
4 x 4 mil om året. Droppsta till Hova,
Björksäter till Långeken och Herresta
till Veda. Med mig hade jag alltid någ-
ra extra exemplar som jag tillsammans
med ett inbetalningskort för medlem-
skap som jag stoppade ner där jag
trodde någon skulle vilja bli medlem.
Träffade då alltid någon trevlig person
att prata med.
   10 år pågick detta innan jag gav upp.
Andra intressen pockade på min upp-
märksamhet. Bland annat så hade vi
skaffat sommarställe i Hälsingland
och där är vi med i Finnskogens vänner.
Men Giselher han gav inte upp.
Han fortsatte ytterligare 10 år.
Vidareutvecklade framtagningen av
tidningen så numera lämnar man inte
pappersunderlag till PP-Tryck utan
man smyger sig in med ett litet USB-
minne.
Nu skapas tidningen av ett nytt glatt
gäng som bör ges stort beröm för vad
de presterar. Jag tror att det nu skapats
en redaktion som kommer att fortleva.
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Het spelmansstämma

För andra året i rad hölls
söndagen den 10 juni
spelmansstämma på Täppavallen.

Denna gång var vädergudarna gene-
rösa i överkant. Solen öste bastu-
värme ner på musikutövarna och
deras publik.
Trots hettan – drygt 30 plusgrader -
bevistade ett 60-tal personer tillställ-
ningen under dagen.
Musikanterna, i lite olika konstella-
tioner, stod för underhållningen, utan
paus, i nästan fyra timmar.
Åhörarna anlände på cykel, i bil eller
gående och ganska snabbt hade man
flyttat sig och de utställda stolarna in i
skuggan på båda sidor om scenen.
Några fann skugga mellan byggnad-
erna på vallen.  Hatten av för allas
uthållighet och inte minst för vår
förenings Inger och Sven som skötte
korvförsäljningen från den stekheta
kiosken mitt emot scenen. Framåt
lunchtid blev folk hungriga och det
bildades t o m kö för korv- och
brödinköp.

   Uppe i skolan höll Marianne med
flera, ställningarna med nybryggt
kaffe, hembakat bröd och sedvanligt
lotteri med fina priser. Efter de sol-
stekta timmarna utomhus valde de
allra flesta att som avslutning inta sitt
kaffe med dopp i den relativa svalkan
inomhus.
   Initiativtagare till Spelmansstämman
är Sigtuna Kulturförening. Stämman
har tidigare hållits på olika arenor i
kommunen men 2017 lyckades man
inte hitta någon plats att vara på, tog
kontakt med Husby Ärlinghundra
Märsta hembygdsförening som erbjöd
samarbete på Täppavallen.
    Karen Salmose är ordförande i
Sigtuna Kulturförening sedan år 2000
och berättar att föreningen har 200
medlemmar och att man till exempel
arrangerar utställningar, konserter,
både klassiskt och jazz m m i konstens
tecken.

   Agneta Nilsson

Prick 20.00 tuttade Fredrik
”Fronken” Lundgren på brasan
som snabbt tog sig och blev
synlig utöver nejden.
Arrangemanget var välbesökt,
fler besökare än på länge.
Det verkar som om ett ordnat
valborgsmässofirande med möj-
lighet att dricka en kopp kaffe
med hembakat bröd eller köpa
en korv med bröd för tio kronor
blir mer och mer uppskattat.
Dessutom en tillställning utan
fyrverkerier och smällare som
uppskattas av många.
Flera förstagångsbesökare ut-
tryckte sin uppskattning och lov-
ade att komma tillbaka flera gånger.
                       Jan-Peter Alm

Det har sina fördelar att vara lång. Här
följer hembygdsföreningens webmaster
Björn Berglund sången och vårtalet på
gårdsplanen framför Husby skola.

Även ett flygplan som landade fick ta del av vår brasa.
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                    E-postadress: marstahembygd@gmail.com
Hemsideadress: www.hembygd.se/husbyarlinghundra
Facebook: Husby-Ärlinghundra Märsta hembygdsförening
Postadress: Husby kyrkby 142, 195 91 Märsta

KALENDARIUM
29 juli: Kom förbi och fika i Husby skola. Öppet 12.00 - 16.00
19 augusti: Hembygdens dag 11.00 - 15.00
14 oktober: Allsång i Husby i Husby skola kl. 15.00
25 november: Fika med mera i Husby skola kl. 15.00

Styrelsen sammanträder i regel första måndagen i månaden.

Bergvärme i Husby skola

Sigtuna kommun har beslutat att
installera bergvärme i Husby
skola. Arbetet kommer att starta
under sommaren och pågå en bit in på
hösten.

Förutom att installationen kommer
att ge en lägre energiförbrukning
och bättre inomhusklimat kommer
också interiören att påverkas på
ett positivt sätt. De nuvarande el-
radiatorerna kommer att bytas till
vattenburna radiatorer som kom-
mer att ha en design som passar
bättre in i den gamla anrika skolan.

Har du glömt att betala
medlemsavgiften?
Lugn – ingen fara. Men betala
gärna omgående!
Bankgiro 5400-5244. Årsavgiften
är 140:- per hushåll

En bildkavalkad på "heta" spelmän.

23/12 1966 skrev  UNT att ytter-
ligare en bokstav  behövs till länets
registreringsskyltar. I början av
1970-talet blev det  Stockholm
stads tur.
AC var redan upptaget. Dagens
skyltar med tre bokstäver och tre
siffror kom 1973.
De börjar ta slut och sista siffran
byts mot en bokstav.
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Arrangörer:
Husby-Ärlinghundra Märsta hembygdsförening och Musik För Alla

Hembygdens dag
Vid Husby skola och Täppavallen

Söndagen den 19 augusti kl 11.00-15.00

Dagen inleds med friluftsgudstjänst
Hela dagen: hantverk, loppis, lotterier, öppet museum, kulturstig
Servering av kaffe med hembakat, korv och våfflor
Underhållning från scenen med sångerskan Canilla Enskär, och
gitarristen Ulf Holmgren. Märsta Folkdansgille dansar även i år!
Buss anordnas av Svenska kyrkan i Märsta
För busstider, se annons


