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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 

Glöm inte Fars dag på söndag 

   
Den andra söndagen i november är det här i Sverige 
alla pappors speciella dag - Fars Dag. 
På samma sätt som Mors Dag är också Fars Dag en märkesdag som är "uppfunnen" 
av en vanlig person. Fars dag lanserades av Sonora Louise Dodd. Hennes far, 
William J. Smart, var krigsveteran och bonde. Han blev tidigt änkeman och fick 
ensam ansvaret för 6 barn och farmen. När Sonora sen blev vuxen tyckte hon att 
hennes far skulle hedras med en egen dag. Den första fars dag firades den 19 
juni 1910, och att den firades just då berodde på att Sonoras pappa William var 
född då. 1926 bildades en "Fars dags kommite" i New York och 1956 erkändes 
Fars dag i kongressen. Men först 1972 skrev Richard Nixon under papperet som 
gjorde den 3 söndagen i juni till 
officiell helgdag i Amerika. 
Fars dag infördes i Norden 
först på 1930-talet, nämligen i 
Sverige 1931 och i Danmark 
1935. I Sverige firade man 
också Fars dag den 3 söndagen 
i juni till att börja med. Men 
den flyttades sedan till 2 
söndagen i november. Det var 
en krets av handelsmän som 
tyckte att ett halvt år från 
Mors dag var en bättre 
tidpunkt att fira Fars dag på 
med tanke på att omsättningen skulle bli lite större innan julhandeln kom igång. 

Fjärde budordet "du skall hedra din fader och din moder". 

 
 
 
 
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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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 
 
 

 

 

 

 

         

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. 

   
 
 

 
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 

 

 
 

http://www.ellensvik.se/hundservice
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Husby-Sjutolfts kyrka 

 
 

Mässa med kyrkkaffe 
Söndagen 11 November  
kl. 14.00 
 
Musikgudstjänst med 
kyrkkaffe 
Söndagen 25 November  
kl. 14.00 
 
Välkomna önskar 
kyrkorådet 
________________ 

Vinprovning 
 

 

Vinprovning del.6 
Lördagen 17 November 

kl.18.00 
Röda viner   

Plats: Hos Mamma Mia 

Vinprovning del.7 

Lördagen 1 December 
Avslutning  

champagneprovning 

Välkomna! 
 
Katja Kotiranta 
Tel: 0171-473201 
Mobil: 070-2899980 
e-mail: katja@ekolsund.se 
Byalagets plusgirokonto: 
729761-7 

         
 

 

 

mailto:katja@ekolsund.se
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Kallelse till Byalagets 
årsmöte 2008 
Söndagen den 10:e februari 
klockan 14.00 i Husby-
Sjutolftsgården 

Lämna gärna förslag på 
personer du vill nominera till 
byalagets styrelse till 
någon i valberedningen; 
Margareta Lagestrand  
tel 473158 el. 
margareta.lagestrand@ekolsund.se 
Carl Cassel tel 473073 el. 
clessac@yahoo.se  
Lena Munkhammar 
tel 473013 el. 
stenasa@telia.com 
 
________________ 
 
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. 

      
Den 6 oktober, en mörk höstkväll, var allén och slottsgården upplysta av 
marschaller och facklor, bilar gled sakta fram till slottstrappen, festklädda 
människor klev ur och försvann in i entrén, det var bal på slottet, ett evenemang i 
Ekolsunds 700-årsfirande. 
 
En bubblande välkomstdrink serverades att ta med sig uppför trapporna till 
Silver- och Fågelsalen för en stunds mingel och möjlighet till fotografering. I 
trapphuset hördes forntida musik framförda på gamla typer av instrument, det 
var Ruth Hobro och Gunnar Sjödin från Ekolsund med medmusikanter som gav 
balen en fin historisk inramning. 
 
I Riddarsalen var det dukat till middag för 115 personer och en trerätters supé 
serverades. För detta ansvarade Wärdshuset på ett utmärkt sätt. Av sorlet att 
döma hade balgästerna mycket att prata om och skratta åt.  I sitt välkomsttal 
berättade Kenth Öjdahl om bakgrunden till 700-årsfirandet och slottets historia.  
 
Efter middagen bjöd kvällens orkester Bahco Big Band upp till dans. Att dansa till 
en 19-mannaorkester är något alldeles extra vilket den rikliga danspubliken fick 
erfara. För den som ville förfriska sig fanns en bar tillgänglig.   
 
Kvällens sista dans spelades upp vid 01-tiden och gästerna drog sig därefter 
hemåt, av kommentarerna att döma, nöjda och glada. Så var även balens 
arrangörer Lena Munkhammar, Leif Berglund och Kenth Öjdahl. 
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