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Årsmötet i Husby-Sjutolfts Hembygdsförenings 2007
Kallelse till Husby-Sjutolfts Hembygdsförenings årsmöte
Söndagen den 18:e mars kl 15,00 i Husby-Sjutolftsgården

stenberg@ekolsund.se
Kassör
Katja Eklund

0171-473201

Ledamot
Ute Omnell

0171-473213

katja@ekolsund.se

Tema: Cykelkartan
Patrik Eklund kommer att visa kartans sträckning och kort
berätta om intressanta natur- och kulturella värden som
kommer att vara med på kartan.

ute.omnell@ekolsund.se

Hamnkapten båtsektionen
Peter Söderstedt 0171-473103

Kaffe och smörgås serveras.

VÄLKOMNA!

peter.soderstedt@ekolsund.se

Planerar du att sälja din
bostad? Mäklarringen i
Enköping ger dig en fri
värdering - utan några
förpliktelser från din sida.
Tel: 0171-240 30
Fax: 0171-244 22
enkoping@maklarringen.se
www.maklarringen.se

Bålsta Port & Fasadservice säljer och monterar garageportar och dörrar,
Företaget motoriserar även befintliga garageportar. För mer information
Tel: 0171-50760 E-post: info@balstaport.se www.balstaport.se
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Hjälp med kommunalt
VA- AddSchakt

Vi kommer tillsammans
med Enköpings Kommuns
VA-avdelning att schakta
för kommunalt avlopp i
Ert område. Vi kan
därför erbjuda Er hjälp
med komplett installation
av pumpstation för avlopp
eller hjälp med bara
grävningen.
Ring till oss för
kostnadsförslag och
eventuella frågor.

Sponsorer / reklam
Vi har till detta år fått tillskott av nya sponsorer som vi vill önska
välkomna! Vill Du också vara med och synas på vår hemsida och i
Ekolsundsbladet eller sätta in en annons? Ring eller mejla
Patrik Eklund
tel.0171-47 32 01
patrik.eklund@ekolsund.se

AddSchakt AB
Henrik Andersson
070-3737272
Tel: 0171-373 72
Fax: 0171-307 72
E-mail: info@addschakt.se

Vill du ha Ekolsundsbladet
via mail ?
Anmäl din e-postadress till
Patrik Eklund
patrik.eklund@ekolsund.se
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Sommartid 25 Mars

Sommartid börjar

Sommartiden börjar
klockan 02.00 normaltid den
sista söndagen i mars.
Tiden anges då som klockan
03.00 sommartid.
Sommartiden upphör
klockan 03.00 sommartid
den sista söndagen i
oktober. Tiden anges då
som klockan 02.00
normaltid.

Hur är det nu igen man
skall ställa klockan...?

Varje år har många samma
funderingar kring klockan
och hur man skall ändra den
från vintertid till
sommartid.
Det är ganska så enkelt att
komma i håg om man bara
lär sig ett litet knep.

Våffelfest på Våffeldagen

Söndagen 25 Mars kl. 15.00 (Obs! Sommartid,)
har vi Våffelfest på Sjöängen i Ekolsunds by.
Vi kommer att göra våfflorna över öppen eld så ta med era
gamla gjutjärns våffeljärn och dryck, så bjuder Byalaget
på våffelsmet och sylt mm.
Jungfru Marie bebådelsedag - Våffeldagen
25 mars är precis nio månader före jul. Det var den dagen som ärkeängeln
Gabriel uppenbarade sig för jungfru Maria att hon var havande med Jesus.
Dagen kallas också vårfrudagen, som betyder vår frus dag.
Tack vare ett dialekttalt missförstånd av ordet Vårfrudagen äter vi idag
våfflor just denna dag. Av vårfrudagen blev det vafferdagen.
Nästan ingen känner till sambandet med Jungfru Maria längre men kyrkan
har firat dagen sedan 600-talet.
Maria var ju oskuld, en ren mö, och man trodde, att det var bra att tvätta
den här dagen, för vattnet innehöll tvål. Det var också bra att spå väder.
Den här dagen skulle man också börja plöja, även om marken var frusen.

Tänk på sommaren!
Nu när det är dags att
vrida på visarna i klockan,
har sommaren inte varit
ännu. Utan man ser fram
emot den. Detta innebär att
man vrider fram klockan 1
timme.
När det sedan är dags att
ändra till vintertid igen, så
ser man tillbaks på
sommaren. Då är det alltså
1 timme tillbaks, som man
skall vrida klockan.
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Ny från Otto Helander
Nu kommer det en ny
bok av Otto Helander.

HUNDMAT på NATURLIGT vis

Bokens Namn:
Husby-sjutolfts socken med
Ekolsund i Tögds härad,
Uppland
Boken behandlar strödda
upplysningar från 1200talet till 1900-talet om
gårdar, ägare arrendatorer,
soldater, torpare m.fl.
Pris 200:Vill du beställa boken så
kontakta :
Wendelin Müller-Wille,
Tel. 0171-473010,
E-post:wendelin@ekolsund.se

•

De senaste åren har det dykt upp nya tankar och teorier
om vad som är en bra, naturlig och näringsriktig kost för
våra fyrbenta vänner.

•

Den röda tråden är uppfattningen att våra tamhundar
bör äta en kost som till sin sammansättning liknar
deras vilda släktingars.

•

Utifrån detta föddes tanken på att starta
Ellensviks Hundservice.
Vi finns i Stämsvik på östra sidan av Ekolsundsviken.
Läs mer på
www.ellensvik.se/hundservice
eller ring Lena på 0738-17 38 78

Nya medlemmar i Ekolsunds Byalag

Vi har i år fått ett tillskott av 15st nya hushåll som medlemmar i
Ekolsunds Byalag. Vi vill önska dessa hushåll välkomna !
Majbrasan/Kvistar & ris
Kvistar, ris och brännbart
trädgårdsavfall från
Ekolsunds by får läggas på
platsen för Majbrasan på
Sjöängen under
tidsperioden

1 april till 30 april.

Är Ni ännu inte medlemmar i Ekolsunds Byalag?
För att även i fortsättningen kunna erbjuda och även utöka våra
aktiviteter och information i form av Ekolsundsbladet och vår
hemsida www.ekolsund.se är vi måna om att så många som möjligt
blir medlemmar i föreningen. Medlemskap kostar 200 kr per hushåll
för 2007 och betalas in på PlusGirokonto 729761-7. Ange avsändare

Byalagets styrelse
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