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Julgransplundring  
 
Söndagen den 13 januari, kl.13.00 i  
Husby-Sjutolftsgården  
för alla barn och vuxna  
(Arrangeras i samarbete med kyrkorådet) 
 

 
 
Nyår förr och nu 
I den västerländska världen firar vi nyår den sista dagen i december. 
Att fira nyår har man gjort sedan långt tillbaka i tiden. 
År 46 f.Kr införde Julius Caesar den julianska kalendern och därefter firade det antika Rom 
nyåret vid samma tidpukt som vi firar det nu. Innan dess började det romerska året den 1 mars, 
samtidigt som det nya ämbetsåret började. Ett minne från detta tidigare nyår finns fortfarande 
kvar i våra månaders namn: september som betyder sjunde, oktober- åttonde, november- 
nionde och december- tionde. Februari blev då den tolfte och sista månaden och eftersom 
dagarna inte riktigt räckte till, så fick den lite färre dagar än övriga månader. 
Från början bekämpades nyårsfirandet av den kristna kyrkan, eftersom nyåret i det hedniska 
Rom firades med vilda och osedliga fester 
 
Skjuta in det nya året 
Att skjuta ut det gamla och in det nya året är en gammal tradition, 
förr använde man bössan och nu tänder vi smällare och raketer! 
Förutom att man hälsade det nya året välkommen och tog avsked 
av det gamla, så var det ett försök att skrämma iväg de mörka, 
onda makterna så att de inte följde med in i det nya året. 
 
Löften 
Att ge löften inför det nya året hör till nyårsaftonen.  
På landet förr i tiden i Sverige firade man det nya året vid den första nymånen efter nyår med 
att "hälsa nyårsny". På nyårsnatten gick alla i gården ut och vände sig mot nymånens skära, 
kvinnorna neg tre gånger medan männen bugade djupt lika många gånger, och alla önskade sig 
i tysthet vad man ville ha under det kommande året. Om det fanns någon med särskilda 
egenskaper som vakade in det nya året kallades det årsgång när han gick runt tre kyrkor och 
tolkade det han såg eller hörde och därigenom sen kunde sia vad som skulle hända under året. 
Magin vid nyår lever till viss del kvar än i dag, då ett löfte som avgetts vid nyår anses mer 
bindande än löften under året.  
Att sluta röka är ett populärt löfte- men att hålla de givna löftena är svårare... 
 

 
 
Annonsörer/ Sponsorer 
Nu söker vi företag som vill annonsera på vår hemsida och i Ekolsundsbladet för 2008. 
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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Husby-Sjutolfts kyrka 
 
Fredsgudstjänst 
Nyårsdagen 
kl. 14.00 

Välkomna önskar 
kyrkorådet 
 

 
Nyårsklockan 
Lord Tennyssons dikt Nyårsklockan 
lästes för första gången på Skansen år 
1895. 
1928 började den läsas i radio och 
kunde då höras av hela svenska folket. 
1977 började uppläsningen visas i TV. 
Tillsammans med champagne, 
fyrverkerier och klockringning är den 
väl en av våra nutida traditioner? 
 
Nyårsklockan 
Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten 
mot rymdens norrskens sky och 
markens snö; 
det gamla året lägger sig att dö... 
Ring själaringning över land och vatten! 

Ring in det nya och ring ut det gamla 
i årets första, skälvande minut! 
Ring lögnens makt från världens 
gränser ut, 
och ring in till sanningen till oss, som 
famla! 

Ring våra tankar ut ur sorgens häkten, 
och ring hugsvalelse till sargad barm. 
Ring hatet ut emellan rik och arm 
och ring försoning in till jordens 
släkten. 

Ring ut bekymren, sorgerna och nöden, 
och ring den frusna tiden åter varm. 
Ring ut till tystnad diktens gatularm, 
men ring till sångarhjärtan 
skaparglöden. 

Ring ut den stolthet, som blott räknar 
anor, 
förtalets lömskhet, avundens försåt. 
Ring in det rätta på triumfens stråt, 
och ring till seger mänsklighetens fanor. 

Ring, klocka, ring... och seklets 
krankhet vike; 
det dagas, släktet fram i styrka går! 
Ring ut, ring ut de tusen krigens år, 
ring in den tusenåra fredens rike! 
 
 

              

 

 

 
 

Trettondagsafton på Wärdshuset  
 

5 januari 2008  
Klockan 18.00–01.00  

 
Starta det nya året med en gastronomisk upplevelse!  

Wärdshusets kök presenterar en avsmakningsmeny på sex 
rätter med därtill utvalda viner. De olika rätterna bygger på 

lokala råvaror och vår köksmästares hela finessrikedom.  
Den delikata måltiden avrundas med kaffe och tryffel. 

Samvaron fortsätter i källarvalvens unika atmosfär, med dans 
till levande musik där baren serverar förfriskningar.  

 
Pris: 750 kr/pers.  

 
Klädsel: Kavaj  

Av hänsyn till doftallergiker har vi inga doftande blommor  
 

Välkommen med Din bokning!  
 

 
 

Telefon: 0171-47 22 00 
 

 
 

 Gott nytt år önskar Ekolsundsbladet. 
 


