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Ekolsund firar 700-årsjubileum 2007.
Med anledning av Ekolsund 700-årsjubileum bjuder vi in alla ekolsundsbor till
Husby-Sjutolftskyrka, söndagen den 15 april för att fira jubilaren.
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Första gången Ekolsund med säkerhet finns omnämnt i någon urkund är den
16 april 1307 i två dokument sänt av hertigarna Erik och Valdemar .
Dessa dokument utfärdades från ”Ekoolesund”, varifrån hertigarna ett halvt år
efter den beryktade Håtunaleken styrde landet. (För mer information www.ekolsund.se)
Program söndagen 15 april
Kyrkan är öppen hela dagen mellan 9,30 –17,00
10,30 Inledning och presentation av den historiska bakgrunden
11,00 Medeltida konsert med Ena lekare
12,00 Kaffe serveras i Husby-Sjutolftsgården
13,00 Sång och musik med Be & We, tema ”våren och kärleken”
14,00-16,00 Visning av kyrkan och Albertus Pictor målningar
16,00 Gudstjänst med inriktning på en av målningarna
Wärdshuset serverar specialmeny mellan 12,00 – 17,00.

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

Traditioner runt påsk

Skärtorsdagen 5 april

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.

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

Namnet skärtorsdag har biblisk bakgrund och betyder "rena". Namnet är känt
sedan medeltiden. I folktron var skärtorsdagen den dag påskkäringarna for till
Blåkulla. Då gällde det att plocka undan allt "åkbart", kvastar, räfsor mm. Man
måste också skydda sig mot häxorna efter bästa förmåga. Det har också
berättats om att det inte var ovanligt att påskkärringarna passade på att besöka
ladugårdar på vägen till Blåkulla för att mjölka boskapen. Det gällde att spjället
var stängt så att de inte kunde ta sig in i stugan genom skorstenen. Man kunde
också försöka skrämma häxorna med påsksmällare.
Dagens påskkärringar är av en snällare sort. Barn klär ut sig till påskkärringar och
delar ut påskkort mot godis.
I vår tid är skärtorsdagen inledningen till påskfirande
Långfredagen (fredagen före Påsk, Kristi korsfästelsedag) 6 april
Långfredagen har sedan 300-talet firats i hela kristenheten som en särskild
helgdag, Jesu dödsdag. I den romersk-katolska kyrkan är långfredagen fastedag,
och ingen mässa firas.
Det var förr en dag i absolut stillhet, inget arbete fick utföras och man klädde
sig i svart. Ännu på sextiotalet var biografer, restauranger och andra
nöjesinrättningar stängda, i radio och TV förekom endast religiösa program.
Dagen kändes verkligen lång.
Påskafton 7 april
Påskafton innebär slutet på den allvarsamma tiden. Äntligen var fastan över. Nu
kan man ägna sig åt glada upptåg, äta och dricka vad man vill och återuppta de
dagliga sysslorna.
Det var vanligt att vaka in påskdagen med tända påskbrasor (man sov inget på
påsknatten). Man sa att man skulle få se solen dansa på påskdagens morgon. Men
man fick samtidigt vara försiktig. Man trodde att påskkärringarna denna natt
vände åter från Blåkulla och man tände eldar och sköt för att skrämma dem.
Den här dagen äter man ägg i nästan hela landet men det förekommer också att
man äter sill, lax eller lutfisk.
Barnen får presenter som förr var målade påskägg och nuförtiden påskägg i papp,
fyllda med godis. På senare tid har den skräckfyllda tron på påskkäringarna
släppt.
Påskdagen 8 april
Denna dag firas till minnet av Jesu uppståndelse. Det är en glädjens dag.
Kyrkklockorna fick åter börja ringa och i kyrkan sjungs jubelpsalmer.

Vårcafe på
Ekolsunds Slotts
Wärdshus
Påskafton & Påskdagen
7- 8 April, kl.12.00-17.00

Annandag påsk 9 april
Markerar slutet på påskhögtiden. Alltmer började livet återgå till det vanliga.
Stilla veckan är slut och allt som varit förbjudet under fastan blev åter tillåtet.
Dagen efter är vanlig arbetsdag.

Ekolsundsbladet
önskar alla läsare en Glad påsk !
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Majbrasan/Kvistar & ris

Kvistar, ris och brännbart
trädgårdsavfall får läggas
på platsen för majbrasan på
Sjöängen under
tidsperioden
1 april till 30 april.
Byalagets styrelse

Vårstäddag på Sjöängen

Söndagen den 22 april Klockan 11.00
Alla gamla och unga Ekolsundsbor är välkomna.
Ta med verktyg, d.v.s. krattor, spett, sekatörer,
skottkärror och annat du tror kan komma
till användning. Båtsektionen kommer att laga
bryggorna. Byalaget bjuder på grillad korv.

Naturskyddsföreningen

SNF:s symbol visar en pilgrimsfalk som
dyker.

Vår-Fågelskådarmorgon –
Naturskyddsföreningen.
Lördagen 14 april
Ledare är föreningens
legendariska ornitolog
Pekka Westin.
Samling på södra
parkeringen vid
Hjälstaviken 08.00.
Tag med fika och kläder
efter väder, gärna kikare
också.

Husby-Sjutolfts kyrka

Långfredagsgudstjänst
Fredagen 6 april kl. 14.00
Helgmålsbön
Lördagen 21 april kl. 18.00
Familjegudstjänst med
kyrkkaffe
Söndagen 29 april kl. 14.00

Välkomna önskar
kyrkorådet
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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.

Valborgsmässoafton
Söndagen den 30 april.
Brasan på sjöängen i Ekolsunds by tänds klockan
19,30 Vi sjunger som vanligt in våren
Alla är mycket välkomna!
Traditioner runt Valborg och Första maj
Med Valborgsmässoafton den sista april och "Första maj" har vintern definitivt gjort sitt, nu
skall våren sjungas in. Vinterkläder hängs undan, båtar skall i sjön och all skräpig vinter städas
bort. Ändå vet alla att aprilväder kan vara allt från snöstorm till snudd på sommarvärme. Men
vädret spelar ingen roll - nu är det vår!
Valborgsmässoafton
Valborgsmässoafton är den dagen - eller kvällen - våren börjar och man hälsar våren
välkommen och sjunger in våren efter det att valborgsmässobålet tänts.
Valborg var ett helgon (abbedissa) som levde på 700-talet. Hon levde och dog i klostret
Heidenheim i Tyskland. Valborg har namnsdag den 1 maj. Då är det valborgsmässa.

Läs mer på
www.ellensvik.se/hundservice

eller ring Lena på
0738-17 38 78

Tipspromenad Första Maj

Valborgsmässobål
Seden att tända eldar är vanligast i mellersta Sverige, och elden kallas valborgsmässoeld, eller
majbrasa. Många av traditionerna på Valborg kommer från Tyskland (tysk sed. Walpurgis).
Walpurgis ansågs som en bärare av jordens fruktbarhet. Att vi särskilt i Uppland, tänder eldar
på valborgsmässoafton har en hednisk koppling genom en tyskarnas motsvarighet till
skärtorsdagen, det gällde att skrämma häxorna, men också för förr i tiden brukade man släppa
ut korna och getterna i skogen den 1 maj och där fick de gå och beta hela sommaren. Därför
tyckte man att det var bra att tända en eld vid Valborg, för man trodde att vargar och andra
vilda djur då skulle hålla sig borta från korna och getterna.
Det var Linnè som 1749 var en av de första som beskrev Valborgsmässans eld. Det när han
reste i Uppland. Valborg var på 1700-talet väldigt begränsad, det fanns endast i Uppland. Men
där hade den en väldigt gammal tradition från medeltiden. Det var inte förrän på 1800-talet
som Valborgsmässoafton spreds till resten av Sverige.

Tisdagen 1 maj kl.10.00
Ttipspromenad i det
natursköna Ekolsund.
Vi börjar på Sjöängen i
Ekolsunds by
Efter tipspromenaden
bjuder byalaget på korv.

De vårsånger som vi sjunger när vi står runt Valborgsbålet är ännu yngre.
De flesta är från 1800-talet och fick sin spridning genom studenternas vårfirande. Några av de
vanligaste vårsångerna är "Sköna maj välkommen", "Vintern rasat ut" och "Vårvindar friska,
leka och viska. Särskilt i studentstäder som Uppsala och Lund, är traditionerna kring
valborgsmässoafton och första maj starka. Vårtal, vårsånger och mösspåtagning. Studentikosa
upptåg är vanliga, liksom inte sällan ett ganska hejdlöst festande. Valborgsmässoafton är vår
konungs födelsedag och därmed allmän flaggdag.

Varmt välkomna !
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