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Artikel 

I det här numret: 

Välkomna till den traditionsenliga julmarkna-

den på Hammars Gård  

Lördagen den 11 december kl. 11.00-14.00 är det hantverks-

marknad i ladan på Hammars Gård. Kärvar, kransar, kakor 

och andra ting finns till försäljning på knallarnas bord.  

Kom hungrig! Mustig viltgryta och rykande het glögg finns 

till försäljning, hela behållningen går oavkortat till fortsatta 

trivselhöjande projekt på Sjöängen”  

Välkomna till en stämningsfull marknad!  

Traditionell julmarknad på 

Hammars Gård, 11 december 

Nr 11 - 2010 
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Ekolsundsbladet & webben 

Har du också något du vill säl-

ja?  

Har du  glöggmuggar, juldukar och skink-

pinnar i dubbletter? Gör du eller någon du 

känner tomtar, tovade grytlappar, god se-

nap eller vörtlimpor? Kontakta Wendelin 

för bokning av bord!   
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Söndagen  

28 november kl 1100 åker vi till 

Jennies Lekland i Bålsta! 

 Under sensommaren åkte vi till Parken Zoo i 

Eskilstuna – nu är det dags för Jennies Lek-

land 

Programmet, som är gratis för medlemmar, 

består av: 

 Insläpp kl: 11.00 och visning till eget rum, 

lekaktiviteter i 40 min, mellanmål med korv 

och bröd samt glass som efterrätt, 

besök av ”apan”, lekaktiviteter 1.5 tim, av-

slut och utdelning av påse (ca kl: 14.00)   

Egen transport till Jennies Lekland men gär-

na samåkning – kontakta någon i styrelsen. 

Icke medlemsfamiljer är välkomna till själv-

kostnadspris – om 130 kr per barn, vuxna 

gratis entré 

Sista anmälningsdag 2010-11-24, anmä-

lan till Susanne (se kontaktinfo i slutet på 

artikeln) 

Det blir ett bra tillfälle för barnen att träffas 

mellan förskolorna i Skolsta och Ekolsund – 

att både återse sina tidigare ”dagiskompisar” 

och träffa nya. 

www.jennieslekland.se 

 

Föreningens syfte och ändamål är att erbjuda barnen i 

Ekolsund aktiviteter och upplevelser. Ändamålet är att stärka 

barnens samhörighet och gruppkänsla: 

i samverkan med förskoleverksamheten i Ekolsund 

i samverkan med föreningslivet i Ekolsund 

som komplement till barnverksamhet 

För att bli medlem i föreningen: 

erfordras att ni är barnfamilj med geografisk anknytning till 

Ekolsund 

betalar in medlemsavgift om 500 kr per familj på bankgiro 

5731-2076 

Innevarande år täcker de 500 kr resten av 2010 och hela 2011. 

Ett medlemskap erhålls per familj oberoende antal barn. Stad-

gar, mötesprotokoll och sponsorprogram finns på 

www.ekolsund.se - under fliken ”id f. f barnaktiviteter”   

Föreningen planerar och genomför två aktiviteter per år 

 

Vid frågor, samåkning eller om målsman inte kan följa med 

barnet, kontakta någon i styrelsen: 

Christer Danielsson 

christer.danielsson@cede.nu,  

0709-147058    

Katja Kotiranta Eklund, 

katja@ekolsund.se, 070-2899980 

Susanne Fridh, sanne.fridh@telia.com, 070-2134065     

Eva Blomberg Aunola, eva.blomberg.aunola@furst-vvs.se, 

0760-506604 
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Tack för uppvaktningen 

 

Tack till er alla som gjorde min födelsedag min-

nesvärd. Varmt tack till familj, grannar och vänner 

för all uppvaktning!  

Göte Karlsson, Torsborg  

http://www.jennieslekland.se/
http://www.ekolsund.se/
mailto:christer.danielsson@cede.nu
mailto:katja@ekolsund.se
mailto:sanne.fridh@telia.com
mailto:eva.blomberg.aunola@furst-vvs.se


 

 

KALENDARIUM  

November 

Sö 28 1:a advent 

Utflykt till Jennies Lekland 

 

December 

Sö 5 2:a advent  

Fr 10 Nobeldagen 

Lö 11 Julmarknad på  

Hammars Gård  

Sö 12 3:e advent 

Må 13 Luciadagen 

On 15 bokbussen 

Sö 19 4:e advent 

On 22 Vintersolståndet 

To 23 Drottningens födelsedag 

Lö 25 Juldagen  

Januari 

Lö 1 Nyårsdagen    

 

 

Ekolsundsbladet vill tacka alla 

sponsorer, medlemmar och läsare 

för det gångna året och önska Er 

alla en fridfull jul!  


