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????????????????????????
Vad händer i Endre
(Datum och tider att skriva in i almanackan

* 15 febr.

Endre och Hejdeby Röda Korsföreningar har
årsmöte i f.d. skolan i Hejdeby kl.19.00
Se annons i bladet.

* 27 febr. Bygdegårdsföreningens årsmöte och
kl.19.00 i Endre bygdegård.
* 30 april

Fagning i Allekvia änge med början kl.9.00
Röda Korset bjuder på lunch.

* 30 april

Vi firar Valborgsmäss som vanligt på
backen med Campanakören och vårens
sånger! Elden tänds 20.00!
”After eld” i bygdegården. Lapp i lådan!

* 2-3 maj

Vårstädning av bygdegården med start
kl.18.00. Lapp i lådan!

* 8 maj

Campanakören framför mässan
”Skrik – för livet” i Endre kyrka.
Se annons i bladet.
Det blir ingen annan vårkonsert.

* 23 juli

Vill redan här tala om att det blir
Sommarfest med helgrillat lamm, dans och
basar. Det kommer lapp i lådan!

Hemmamatcher under våren 2011
Lörd.
Sönd.
Lörd.
Sönd.
Lörd.
Sönd.

22 jan.
23 jan.
19 febr.
20 febr.
5 mars
6 mars

kl. 17.00
kl. 13.00
kl. 13.00
kl. 13.00
kl. 17.00
kl. 13.00

IBK Dalen
Örnsköldsvik IBK
Rönnby IBK
IKSU
KAIS Mora IF
IBF Falun

Tider och dagar kan ev. ändras efter tryckning av
Endrebladet. Kolla i dagspressen efter våra annonser!!
Kom och heja fram våra tjejer i Elitserien!
Heja Endre! Heja Endre! Heja Endre!

*******************************
***
Det finns flera sätt att sponsra tjejerna!
Köp lotter ex. Sverigelotten eller prenumerera på
Bingolotter och Triss.
Varför inte bli medlem. Priset är endast
200:-/person.

Du kan också lösa Familjemedlemsskap för 450:oavsett antal barn under 18 år. Vi behöver då ert 10siffriga personnummer.
Maila det till: annalena.svensson@telia.com
Pengarna sätter du in på:
pg 187105–2, Endre IF, eller
bg. 5037-5591. Och du glöm inte
att skriva varifrån pengarna kommer, ditt namn alltså!!!!!
Det går också bra att betala till Anna-Lena när ni träffar
henne. Då kan du få ett medlemskort direkt.

Ullared -Gekås 20 - 21 april
Begränsat antal platser, först till kvarn...

Ullared -Gekås 26 - 27 oktober
Hjalmars revy 2011
Anmälan tel: 261657 eller 0735789528

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Campanakö
Campanakören sö
söker så
sångare!!!
Kan du sjunga och är man eller sopran då ska du
läsa det här. Campanakören söker nämligen fler
manliga sångare och sopraner. Karlarna som
sjunger i kören idag känner sig lite ensamma
bland alla oss damer. De vill ha några fler vid sin
sida och vi damer vill gärna ha fler manliga
sångarkamrater.
Dessutom behöver vi fler sopraner som kan
sjunga riktigt höga toner. Vi har väldigt roligt i
vår kör och sjunger både sakralt och profant.
Ta chansen och ring till Janne tel: 505 90 eller
mobil: 073-600 32 27

Som nybliven pensionär och egen företagare erbjuder jag
mina tjänster såsom:
*
*
*
*

Skoglig rådgivning
* Skogs/avverkningsplanering
Skogsplantering
* Ungskogsröjning
Trädfällning* Gränsletning
Skadebesiktning
* mm

Tveka inte att fråga – det kostar inget!
Humana priser och innehar F-skattsedel
Urban Svensson Endre tel: 26 15 45, 072 741 15 45

##############################
Årsmöte Endre och Hejdeby
Röda Kors föreningar
Tisdag den 15 februari kl. 19.00
i f.d. skolan Hejdeby
Leila Hellgren och Oskar Pettersson
kommer att berätta om sina resor och
insamlingar till Lettland.
Det kommer att serveras kaffe med
tilltugg.

Årsrapport för Endre Församling 2010 12 31
* Vi är 295 st kyrkotillhöriga varav 273 st är döpta i
Svenska kyrkan och 4 döpta i annan kyrkas ordning.
* 176 st är konfirmerade i Svenska kyrkan och 1 st i
annan kyrkas ordning.
* 1 medlem har valt att gå ur kyrkan under 2010.
* 6 barn har blivit döpta i Endre kyrka varav 3 st från
annan församling.
* 2 ungdomar har konfirmerats och 3 par har vigts
varav 1 par från annan församling.
* 4 begravningar har hållits varav 2 har kommit från
annan församling.
En God fortsättning på det nya året önskar
kyrkorådet i Endre
**************************************
*

Mässa med Campanakören
”Skrik – för livet” 8 maj kl.19.00 i
Endre kyrka
Campanakören tillsammans med GSMG,
kommer att framföra en mässa som heter
”Skrik – för livet”, där Ingemar Olsson har
skrivit all text och musik,.

ld
a
r
Ha

I skolan:
- Vad vet du om sjörövarna,
Olle?
- På sjuttonhundratalet var de
en riktig landsplåga.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Oskar stirrar på sin hund.
- Du är den dummaste hund som finns.
Om jag säger att du ska hämta tidningen
så ska du väl inte gå ut i köket och koka
ägg.
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******************************************
En kväll stoppar polisen en cyklist och frågar barskt:
- Varför har ni inte tänt ljuset?
- Det fungerar inte.
- Då får ni gå.
- Jag har försökt, men ljuset fungerar inte ändå.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gumman klagar till
De båda sedelförfalskarna
Prosten att hon hör så
Hansson och Pettersson hade
dåligt.
åkt fast. De satt i cellen och
- Jag kan inte höra vad
blängde ilsket på varandra.
Prosten predikar.
Pettersson muttrade:
- Det är inte så mycket
- du och dina förbaskade
mor går miste om.
sjuttiolappar.
- Nej, folk säger det.
+++++++++++++
Lilla Lisa kom till skolan och berättade att deras katt fått
ungar och att de var socialdemokrater.
- Oh, sa fröken, nästa vecka kommer vår stadsminister Göran
Persson och besöker vår skola, kan du inte berätta det för
honom då?
- Jodå.
När Göran Persson kom på besök, berättade Lisa att deras
katt fått ungar och att de är moderater:
- Hmm, hmm, jasså, jaja sa stadsministern.
Efter besöket sa fröken:
- Men Lisa du sa ju att kattungarna var socialdemokrater!
- Javisst sa Lisa, men det var innan de fått upp ögonen.

Glöm inte bort att du även kan läsa Endrebladet
på nätet. Endre socken har en egen hemsida med
adress: www.endre.nu
*******************************
Ansvarig utgivare för Endrebladet är:
Anna-Lena Svensson
Endre Hanes Kviar 314
621 77 Visby
Tel: 0498 - 26 15 45
e-postadress: annalena.svensson@telia.com

************************************
Manusstopp till nästa Endreblad blir
den 10 april. 2011!!!!!!!!!
Snälla ni var ute i god tid och skriv gärna något eget.
Det är kul att visa utåt att vi har mycket aktiviteter i
vår socken.

Endre IF:s webbsida:
www.endreif.nu
Direkt till Sponsorhuset:
www.sponsorhuset.se
Endre på Webben

http://www.sr.se/gotland/gotlandrunt/endre.stm

http://www.sr.se/gotland/gotlandrunt/endre2.stm
http://www.gotlandska.se/artikel.asp?ID=16201
http://www.gotlandska.se/artikel.asp?ID=14662
http://www.gotlandska.se/artikel.asp?ID=13750
http://www.gotlandska.se/artikel.asp?ID=12961
http://www.stavar.i.se/churches/endre.html
http://www.guteinfo.com/

