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????????????????????????
Vad händer i Endre

(Datum och tider att skriva in i almanackan

* 19 febr. Årsmöte Bygdegårdsföreningen  och Endre - Hejdeby
Röda kors  kl19.00 i Endre bygdegård.
Mötet blir även uppstart för ”HJÄRTAT SLÅR FÖR 
ENDRE” där Lasse Granström kommer och visar en 
hjärtstartare och vi får prova på.

* 23- Vårstädning av bygdegården med start
24 april kl.18.00. Lapp i lådan!

* 1 maj  Fagning i Allekvia änge med början kl.9.00 
Röda Korset bjuder på lunch och 
eftermiddagsfika.

* 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!

* 5 maj Den årliga Vårfesten i Endre bygdegård.
Inbjudan kommer i lådan!

* 11- Campanakören vårkonsert i Endre
12 maj bygdegård. Se annons i bladet.

* 18 maj Musikfest på Mallas Vandrarhem (Stenstugu) i   
Endre kl.18.00 för info ring: 
Göran Allqvie 070-4477923

* 14 juli Vill redan här tala om att det blir 
Sommarfest med hel grillat lamm, dans och 
basar. Det kommer lapp i lådan!



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

* Skoglig rådgivning * Skogs/avverkningsplanering
* Skogsplantering * Ungskogsröjning
* Trädfällning * Gränsletning
* Skadebesiktning m.m.

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 Bygdegårdsförening 
och Endre-Hejdeby Röda Kors

Kl.19.00 i Endre bygdegård

Mötet blir även uppstart för 
”HJÄRTAT SLÅR FÖR ENDRE”

där Lars Grahnström kommer och visar 
en    hjärtstartare och vi får prova på.

VÄLKOMNA!



Majeldplatsen och dess öppnande! 

Nu öppnas vägen till majeldsplatsen igen. Från och med 
den 1 mars till 30 april kommer vägen att vara öppen och 
det är endast tillåtet att lägga dit brännbart 
trädgårdsavfall, såsom buskar och grenar m.m.
Sängar, möbler och dylikt hänvisas till närmaste 
Återvinningsstation. Skulle det vara så att vår fina 
majeldsplats blir återvinningsgård igen så stängs den av 
för alltid hälsar Kyrkorådet och Endre bygdegårdsförening.

***********
Alla vi Endrebor vill rikta ett stort tack 
till de personer som har lagt ner ett 
jättefint arbete med att fixa iordning
vår fina majeldsplats. Nu kan vi fira 
en riktigt fin Valborg med eld och körsång.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Vårkonsertmed Campanakören den 11-12 
maj

Campanakören kommer att göra en konsert i Endre 
bygdegård fredag den 11 maj och lördag den 12 maj.
Det kommer att vara annons i tidningen och affischer lite 
varstans på stan och i Endre. Vårkonserten kommer att heta:

Någonstans i Sverige!  
typ Endre

Vi kommer att ha förbokade biljetter med fria sittplatser!!!



Hemmamatcher under våren 2012

Lörd.    14 jan.   kl. 13.00   Sala Silverstaden
Sönd.   15 jan.   kl. 13.00    Rönnby IBK
Lörd.    21 jan.   kl. 17.00    Täby IS IBK
Sönd.   22 jan.    kl. 13.00    Djurgården 
Lörd.    11 febr.  kl. 17.00    Örebro SK IBK
Sönd.   12 febr.  kl. 13.00    Karlstad IBF
Lörd.    25 febr.  kl. 17.00    Pixbo 
Wallenstam
Sönd.   26 febr.   kl.  13.00  Jönköping IK

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 

10-siffriga 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.



Musikfest på
Mallas Vandrarhem

(Stenstugu i Endre)

Lördag den 18 maj kl.18.00
För information ring Göran Allqvie 070-4477923

**************************************
*

www.gaddsbuss.se
* Robert Gustafssons 25-årsjubileum 
31 mars

* Ullared -Gekås 11-12 april
Boende på Gekås område

* Upptäck Bohuslän 9-13 augusti

* Ullared – Gekås 24-25 oktober
Boende på Gekås område

Anmälan tel: 261657 eller 0735789528
mail: peter_gadd@tele2.se



Haralds Hörna

- Har ni hört om taxichauffören 
som slutade? Han stod inte ut 
med att folk pratade bakom på
honom.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

- Stämmer det att din nya 
väninna är skolfröken?
- Ja, det är inget att ta 
miste på. Om jag kommer 
för sent till ett avtalat möte 
med henne måste jag visa 
fram en skriftlig ursäkt från 
mina föräldrar.
**********************

- Kommer du ihåg ripjakten du var 
med om i somras? Frågade hustrun sin 
äkta man.
- Klart jag gör det. Härliga dagar i 
skog och mark.
- Jo, jag kan tro det. En av riporna 
ringde nyss och sa att hon var med 
barn.
+++++++++++++++++++++
Det var en ryss, en amerikan och en 
svensk som satt på en bar. De fick syn 
på en man som liknade Jesus och gick

över och frågade honom: ”Är du verkligen Jesus?”
- Ja, svarade mannen.
- Oh, snälla! sa ryssen, hjälp mig att  bli kvitt min ryggvärk!
Mannen lade handen över ryssens rygg och strök honom över det onda 
– och ryssen pustade ut. Inget ryggont längre!
- Oh, snälla! sa amerikanen, jag har en ständig huvudvärk, hjälp mig 
snälla!
- Ja då, sa mannen och smekte honom över pannan, vips var 
huvudvärken borta.
Därefter vände sig mannen till svensken och undrade vad han kunde 
hjälpa honom med varpå svensken svarade:
- För sjutton rör mig inte, jag är sjukskriven!!

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

Vårfesten 2012

Den årliga Endrefesten kommer att gå av stapeln 
den 5 maj i år.

Inbjudan kommer i era brevlådor som vanligt.



Hej alla glada barn och föräldrar!

Ni som är mellan 7 och 10 år  är välkomna till
Endre bygdegård kl:18.00-20.00
27 jan Pulkabacken (ingen snö, samling i bygdegården)
medtag pulka och familj
Vi ser gärna att ni använder hjälm annars sker åkning på
egen risk. Obs grillplats finns.
3 feb Rundpingis och pärlplattor
(om vi var i bygdegården förra gången och snön finns nu, 
samling i pulkabacken)
15 feb  Årsmöte
Vi kommer att gå igenom vad som hänt under året,  fika 
och se ett bildspel.
9 mars Textiltryck och smyckestillverkning
Medtag ny tvättad tröja. Vi har några extra med oss. 
13 april Tävlingar
Hoppas vi ses!

Madeleine, Kitty, Christin och Denise
För mer information gå in på vår hemsida 
www.123minsida.se/endre4h
För mer information om 4H gå in på www.4h.se

*******************************************

Ansvarig utgivare för Endrebladet är:

Anna-Lena Svensson
Endre Hanes Kviar 314

621 77 Visby
Tel: 0498 - 26 15 45

070-200 92 29

e-postadress: annalena.svensson@telia.com

*********************************



Endre IF:s webbsida:
www.endreif.nu

Direkt till Sponsorhuset:
www.sponsorhuset.se

http://www.guteinfo.com/


