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Alla gamla och unga Ekolsundsbor är hjärtligt välkomna
att hjälpa till. Ta med verktyg, d.v.s. krattor, sekatörer,
trimmer, skottkärror samt annat du tror kan komma till
användning under höststädningen. Vi kommer även i år ta
upp bryggorna. Byalaget kommer att tända grillen och
bjuder på korv och lättöl/läsk

0171-473201

Välkomna
0171-473213

ute.omnell@ekolsund.se

Hamnkapten båtsektionen
Peter Söderstedt 0171-473103

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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Husby-Sjutolfts Hembygdsförening höstmöte
Torsdagen den 25 oktober Klockan 18.00 i Husby-Sjutolftsgården

Inbrott i byn.
Under två tillfällen i
oktober har Ekolsunds by
haft påhälsningar av
tjuvar som plockade åt
sig borrmaskiner och
andra handverktyg .
Håll uppsikt och lås
dörrar till garage och
uthus.
Grannsamverkan

___________________

Dr. Pia Melin ger oss en spännande berättelse om kyrkan och om
Albertus Pictors målningar
Soppa serveras
Välkomna
(Husby-Sjutolfts Hembygdsförening i samarbete med kyrkorådet)
Albertus Pictor,

Albertus Pictor var en av Sveriges mest framstående målare kring sekelskiftet
1500. Han målade kyrkor runt om i landet, men var främst verksam i
Mälarlandskapen. Till sin hjälp hade han en stor skara gesäller och lärlingar som
arbetade efter Albertus instruktioner. Albertus Pictor föddes omkring 1445 och
dog omkring 1509. Sin verkstad och sin familj hade han i Stockholm.
Albertus Pictor har sin signatur ovanför porten till sakristian i husby-sjutolfts
kyrka. Det är bara ett fåtal kyrkor i Sverige som är signerade av Albertus Pictor,

Sko-Ella

I ett antal medeltida kyrkor finns motivet där djävulen räcker en kvinna ett par
skor på en stång. Motivet kallas Sko-Ella eller Skokäringen och finns bland såväl
muntliga som skriftliga internationella sagotraditioner.

I anslutning till vapenhusdörren i Husby-Sjutolfts kyrka

Honung
Vill du köpa Honung från
Ekolsund? Hör av dig till
Gunnar eller Ruth i Torpa,
Hammarsgårdsvägen 19
Telefon 47 30 85

Sagan har i stort följande motiv:
* ett äkta par lever tillsammans i harmoni och endräkt
* den Onde vill så split i äktenskapet men lyckas inte
* han ber en elak käring att vålla osämja mellan makarna och hon utlovas belöning
om hon lyckas
* käringen går till hustrun och övertalar henne att för att försäkra sig om
fortsatt kärlek från mannen skall hon med en rakkniv skära tre skäggstrån från
hans haka medan han sover
* käringen går därefter till mannen och säger åt honom att hålla sig vaken om
natten för hans hustru ämnar skära halsen av honom
* på natten stiger hustrun ur sängen, när hon tror att mannen somnat, tar
rakkniven för att skära skäggstrån från mannens haka
* mannen, som bara låtsades att sova, rusar upp och dödar hustrun
* när han ser vad han gjort ångrar han sig och i förtvivlan skär han halsen av sig
själv
* käringen som lyckats med sitt uppdrag får den utlovade belöningen som består
av ett par skor, som den Onde räcker henne på en stång eftersom han inte vågar
komma i närheten av käringen
* den onde konstaterar att den elaka käringen är värre än han själv.
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Söndagen den 28 oktober
ordnar Kyrkorådet visning
av kyrkans inventarier i
samband med
gudstjänsten

Välkomna
________________

Krypfart

Det har kommit rapporter från vårat dagis här i Ekolsund om att
hastigheten är hög på bilarna som åker förbi. En vädjan är att alla
tänker på våra barn och sänker hastigheten! Även om det är 70km
som gäller enligt skyltarna så vore dagiset med alla barn, föräldrar
och personal oerhört tacksamma om hastigheten sänktes ytterligare
lite.
Tack på förhand

Vill du ha
Ekolsundsbladet via mail
Anmäl din e-postadress
till
patrik.eklund@ekolsund.se

________________
Annonsörer

Nu söker vi företag som
vill annonsera på vår
hemsida och
I Ekolsundsbladet för
2008.
Företagare som är
intresserade av att
utföra jobb eller
annonsera ring Patrik
Eklund tel. 0171-473 201
eller e-post
patrik.eklund@ekolsund.s
e för vidare information
och pris. Ni som blir
annonsörer på byalagets
hemsida kan även
kostnadsfritt annonsera i
Ekolsundsbladet.

Julmarknad

Lördagen den 15 december kl. 11.00-14.00 är det hantverksmarknad
i ladan på Hammarsgård. Vi efterlyser kärvar, kransar, kakor och
andra ting som förknippas med jul eller traditionell julmarknad att
trängas på borden. Har Du något du vill sälja, boka plats hos
Wendelin (tel 0171-473010)
Knalle eller ej – alla är välkomna till stämningsfull marknad med
glögg och kakor!
Det finns även möjlighet att köpa julgran, men de måste
förbeställas. Kontakta Wendelin.
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Meddelande från din
lokala salamileverantör
2007
Under veckorna 45-47
besöker jag er för att ta
upp beställning på
Delikatesskungens salami.
Med mig har jag
smakprover och
beställningslista.
Salamin som ligger i
presentförpackning
kommer att levereras i
början av december.
Intäkterna från
försäljningen går till en
familjeaktivitet för
medlemmar i Nätet,
Resurs- och
föräldraförening som är
en handikappförening i
Enköping/Håbo.
Lena Thorsson,
Ekolsundsvägen 3,
0171-47 30 66

Halloween
I England och USA har kvällen den 31 oktober före Alla Helgons Dag den 1
november alltid spelat en stor roll i anglosaxisk folklore med allehanda upptåg och
skämt.
Till traditionen hör bl a att tillverka spöklyktor av utskurna pumpor. Barnen går
runt och ställer sin fråga "Trick or treat", ("får vi inget av dig, busar vi"). Oftast
bjuds barnen på godis eller liknande. På senare år har helgen kommersialiserats
kraftigt. Halloween har en lång tradition, troligen med keltiskt ursprung.
Halloween är häxor och druiders nyårsafton. Den tidpunkt då slöjan mellan
världarna anses vara som allra tunnast.
I Sverige har Halloween vunnit intåg på senare tid, framför allt bland barn och
ungdomar. Kvällen/natten till Alla Helgons Dag genomförs många fester och kalas
med spöktema och maskerad, dinglande skelett och andra skräckinslag
Allhelgonahelgen

Allhelgonadagen firades ursprungligen den 1 november till alla martyrers och
helgons ära. Som helgdag avskaffades den 1772, men den står fortfarande kvar
på detta datum i vår almanacka. En del brukar säg att det är den första
vinterdagen.
Alla helgons dag infördes på nytt 1954 som helgdag på en lördag närmast
Allhelgonadagen (mellan den 31 oktober och den 6 november).

Alla själars dag firades ursprungligen den 2 november men infaller nu för tiden

på söndagen efter Alla helgons dag. Seden att tända ljus på våra hädangångnas
(de avlidnas) gravar hör egentligen hemma på denna dag. Men av tradition gör man
det ofta på Alla helgons dag.
Tusentals lyktor och marschaller lyser då upp kyrkogårdarna i höstmörkret.
På så sätt finns det ju tre dagar, som kan vara gravsmyckningsdagar.
Man brukar sammanfatta dem till Allhelgonahelgen

HUNDMAT på NATURLIGT vis
•

•

•

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
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