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

* 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!
Samkväm i bygdegården efteråt.

* 2-3 maj

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

* 7 maj

Vårfest i Endre bygdegård. Anmälan senast 30/4.
Det har kommit en gul lapp i lådan från
Region Endre! Har du inte fått någon
ring Åsa och Ola 311 68.

* 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!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Önskas köpa!
Finns det någon som vill sälja
en bilbarnstol i bra skick så är jag
intresserad av att köpa den.
Den ska passa till en 3-åring.
2.

Ring Daga: 26 15 27 el. 073-908 64 30

Ullared -Gekås 26 - 27 oktober
Hjalmars Burlesque Revy 29 – 30 oktober
Anmälan tel: 261657 eller 073-578 95 28

Gadds Buss

***********************************************
Bygdegårdsföreningen och
Egendomsnämnden har ordet!
Det har förekommit vid flera tillfällen att det slängts
både det ena och det andra olämpligt på vår
Majbrasa. Därför har kyrkan som äger marken och
Bygdegårdsföreningen som organiserar trevligheter
kring Valborg gemensamt beslutat att i fortsättningen
kommer avlämning av brännbart trädgårdsavfall och
inget annat att tillåtas. Detta kan bara ske mellan
1/3 – 30/4. Övrig tid är det stängt med bommar.
Dessutom kommer brasplatsen att
”städas” efter varje Valborgsmässoeld.
Kommunen har en utmärkt
återvinningsstation vid värmekraftverket i Visby som varmt
rekommenderas. Vi ska vara
rädda om vår natur.
3.
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Inga fler bönor i tomatsås min kära!

Det var en gång en kvinna som hade en
våldsam lidelse för bönor i tomatsås. Hon
älskade dem, men dessvärre så gav de
henne alltid en väldigt pinsam – och i en
viss grad –
kraftig reaktion. Då det blev klart att hon och hennes fästman skulle
gifta sig, tänkte hon för sig själv, ''Han är en fin och omtänksam
man, men jag tror inte han kan leva med mina problem.'' Så hon
bestämde sig för att ge upp ätandet av bönorna.
Ett år senare gick bilen hennes sönder på väg hem från jobbet.
Eftersom hon bodde ute på landet, ringde hon till sin man och
berättade att hon skulle bli sen eftersom hon var tvungen att gå
hem. På vägen hem passerade hon ett litet kafé, och lukten av
bönor i tomatsås var mer än hon kunde motstå. Eftersom hon hade
flera kilometer att gå hem så räknade hon ut att hon kunde gå av
sig alla bieffekter av bönorna innan hon nådde hemmet. Så hon
stannade på kaféet och innan hon visste ordet av hade hon ätit tre
stora portioner med bönor i tomatsås. Hela vägen hem pruttade
hon. När hon väl kom hem kände hon sig säker på att hon skulle
kunna kontrollera sig. Hennes man var överlycklig att se henne och
utbrast ''Min älskade, jag har en överraskning till middag i ikväll.''
Han band för ögonen på henne och ledde henne till en stol vid
bordet. Men precis när han skulle ta bort ögonbindeln på henne så
ringde telefonen. Han fick henne att lova att inte ta av ögonbindeln
förrän han var tillbaka. Så gick han för att svara i telefonen.
Bönorna i tomatsås som hon hade ätit hade
fortfarande en viss effekt och pressen blev
nästan ohållbar. Medan mannen var ute ur rummet tog hon tillfället
och lyfte på ena skinkan och fes. Det inte bara lät högt men det
luktade som en gjödselspridare som kört över ett dött djur i
närheten av en cellulosafabrik.

4.

Hon kände med handen på bordet och
hittade en servett och viftade energiskt i
luften runt sig. Så skiftade hon och lyfte på
den andra skinkan och lät den illaluktande
odören strömma ur henne tre gånger till.
Medan hon hela tiden noggrant
lyssnade för att höra konversationen i det
andra rummet, fortsatte hon att fisa i flera
minuter. När hon hörde hennes man lägga
på luren så slutade hon fisa och hon viftade
i luften några gånger till med servetten, la
den i knät och la sina händer över den. Hon
fortsatte att le så hon såg
väldigt oskyldig ut när mannen hennes kom tillbaka. Medan han
bad om ursäkt för att det tog så lång tid, frågade han henne om
hon hade tjuvkikat men hon försäkrade att det hade hon inte
gjort. Då tog mannen av hennes ögonbindel och avslöjade att
runt henne vid bordet satt 12 stycken middagsgäster för att
önska henne en fin första bröllopsdag!

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

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,.

5.

Midsommarfirande i Allekvia änge!
Endre Rödakorskrets vill även denna sommar inbjuda till
årets midsommarfirande. Precis som förra året kan man bli
serverad en sill-lunch i Allekvia änge kl. 12.00.
Priset är 70:- för vuxna och 30:- för barn upp till 15 år.
Egen dryck medtages!
Anmälan görs till: Helen tel: 26 16 62 eller
Gunvor tel: 26 13 17
senast 15 juni.
Endre Rödakorskrets hälsar alla välkomna
till änget där vi klär midsommarstången
som vanligt ca: 13.30 för ni som inte vill
äta lunch i änget.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hjärtstartare!!!!
Ni har alla säkert läst om Projektet
Hjärtstartaren. Det går ut på att det helst ska
finnas en sådan i varje socken. Endre
bygdegårds förening är positiv till detta och
vill gärna att vi alla i Endre ska försöka få hit en hjärtstartare till
socknen. Lars Grahnström som bor i Endre och jobbar inom
vården, är villig att utbilda de som vill lära sig hur en hjärtstartare
fungerar och hur den sedan ska användas. Den kostar drygt 20
000:- men om vi är många som hjälps åt att lägga en slant för
den så kan det bli möjligt. Ni vet att fortare hjälpen finns till
hands desto bättre. Hoppas verkligen att intresse finns för den
hos fler.
Har du idéer hur vi ska gå till väga med insamling eller bara att
intresse finns kan ni antingen maila till mig (adress på sista
sidan) eller ringa Kenth tel: 26 15 72 om du undrar över något
mera. Jag vidarebefordrar omgående till bygdegårdsföreningen
alla frågor och idéer som kommer in till mig.

6.

Tack och åter tack!
Vi vill på detta sätt tacka alla som hjälpt till i
Södervärnshallen och alla våra medlemmar, supporters,
sponsorer med flera för god hjälp och gott stöd genom
hela elitserien t.o.m SM-slutspelet.
Vi får beröm av andra lag som kommer till vår hall för
vårt trevliga bemötande.
Säsongen har varit fantastiskt spännande och rolig. Alaget tog sig i år till kvartsfinal i 5 matcher mot KAIS Mora
och det är vi stolta för!!!
Tyvärr räckte det inte till semifinal denna säsong men vi
hoppas att ni vill fortsätta stötta och heja fram tjejerna
även nästa säsong 2011/2012 då vi fortsätter spela i
elitserien.
Medlemsavgift 200:-/pers.
Familj med barn under 18 år 450:-/familj
Pg. 18 71 05 - 2 Bg. 5037-5591
Styrelsen Endre IF
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Önskas köpa!!!
Bygdegårdsföreningen önskar köpa
stabila hopfällbara turistsängar till
sommaruthyrningen.
Ring Birgitta tel.: 311 72
7.

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 15 aug. 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.

