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Julgransplundring

Ekolsundsbladet & hemsida

Söndagen den 11 januari,
kl.13.00 i HusbySjutolftsgården

Patrik Eklund
0171-473201
patrik.eklund@ekolsund.se

Byalagets styrelse

Ordförande
Wendelin Müller-Wille 473010
wendelin@ekolsund.se
Sekreterare
Åsa Stenberg
0171-473247
stenberg@ekolsund.se
Kassör
Katja Eklund
0171-473201
katja@ekolsund.se
Ledamot
Ute Omnell
0171-473213
ute.omnell@ekolsund.se
Hamnkapten båtsektionen
Peter Söderstedt 0171-473103
peter.soderstedt@ekolsund.se

Vi hälsar alla stora och små Välkomna
(Arrangeras av Husby-sjutolfts Hembygdsförening i samarbete med kyrkan )

Julgransplundring/ Traditonen
Julgransplundring är en tradition som innebär att man klär av och kastar ut
advents- och julsakerna på tjugondag Knut, som infaller den 13 januari.
Många julgransplundringar hålls dock på andra datum de närliggande
dagarna. Julgransplundringen brukar ses som en avslutning på den över en
månad långa period av firande från första advent och framåt. I samband med
julgransplundringen ordnas särskilt för mindre barn dans kring granen, olika
lekar, lotteri, fiskdamm med mera både i hemmen och i offentliga
sammanhang
Traditionen har sitt ursprung i att man ursprungligen hängde bland annat
äpplen i granen. Man plundrade alltså granen på godsaker och åt upp.

Annonsörer/ Sponsorer
Nu söker vi företag som vill annonsera på vår hemsida och i Ekolsundsbladet
för 2009. Företagare som är intresserade av att sponsra eller annonsera ring
Patrik Eklund tel. 0171-473 201 eller e-post patrik.eklund@ekolsund.se för
vidare information och pris. Ni som blir annonsörer på byalagets hemsida kan
även kostnadsfritt annonsera i Ekolsundsbladet.
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Trettondagsafton på Wärdshuset
Vill du ha
Ekolsundsbladet via
mail
Anmäl din e-postadress
till
patrik.eklund@ekolsund.se

Ekolsund Slott & Wärdshus inbjuder till en värmande kväll
med en specialkomponerad meny i matsalarna och dans till
levande musik i källarvalven.
Vår ambition är att du kära gäst skall
få uppleva en variation
av smakupplevelser baserade på i
första hand närproducerade

BLI SYNLIG!
När vi nu går mot den mörkaste
årstiden vill vi uppmana alla som
uppehåller sig vid vägarna att alltid
ha reflex väl synlig så vi slipper
ifrån olyckor.
Tänk på att placera reflexerna långt
ner, på ben och armar, och se till att
de rörs mycket så syns den
betydligt bättre. Komplettera gärna
med hängande reflexer.
Se till att du syns både framifrån
och bakifrån.
Om du har reflexmaterial på kläder
så försämras reflexen efter några
tvättar.
Det är svårt att veta om en reflex är
bra eftersom det är svårt att testa
själv.
Man kan lysa på reflexen med en
ficklampa, men det är svårt att
bedöma hur bra reflexen verkligen
är. Enklare är att kontrollera att
reflexen är CE-märkt eller ännu
hellre CIC-märkt. Detta innebär att
reflexen är testad och därmed
uppfyller vissa kvalitétskrav

råvaror & goda viner. Därför kommer
vi att servera 6 rätter
med utvalda viner till menyn.
Middagen rundas av med kaffe och tryffel innan vi drar oss
ner till källarvalvens unika atmosfär för fortsatt samvaro,
förfriskningar i baren och dans.
Datum: 5/1 2009
Klockan: 18.00-01.00
Pris: 895 kr/pers.
Klädsel: Kom gärna festklädd
(Av hänsyn till doftallergiker har vi inga doftande blommor)
Logi inkl frukost:
Dubbelrum 2 090 kr
Enkelrum 1 390 kr
Välkommen med Din bokning!
Peter Thörne Modig
med personal

Gott nytt år
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