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

(Datum och tider att skriva in i almanackan

* 23- Vårstädning av bygdegården med start
24 april kl.18.00. Kom och städa! Ett ypperligt 

tillfälle att träffa bygdens invånare. 
Bygdegårdsföreningen bjuder på kaffe och 
smörgås!

* 30 april Vi firar Valborgsmäss som vanligt på
backen med Campanakören och vårens  
sånger! Elden tänds 20.00! 
Musiktävling m.m. i bygdegården efteråt. 

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

* 5 maj Vårfest i Endre bygdegård. Anmälan senast 
25 april. Se annons i Endrebladet!!

* 11 maj Campankörens vårkonsert ”Någonstans i 
12 maj Sverige – typ Endre” Se annons i 

Endrebladet

* 22 juni Midsommarfirande i Allekvia änge.
Se annons i bladet!

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



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 och SM-slutspelet. 

Vi får beröm av andra lag som kommer till vår hall för vårt 
trevliga bemötande. 

Säsongen har varit fantastiskt spännande och rolig. A-laget 
tog sig även detta år till kvartsfinal i 5 matcher mot KAIS 

Mora och det är vi stolta för!!!
Marginalen var hårfin att det skulle räcka till semifinal 

denna säsong men det ville sig inte.
Vi hoppas att ni vill fortsätta stötta och heja fram tjejerna 
även nästa säsong 2012/2013 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



Hjärtstartare!!!!

Ni har alla säkert läst om Projektet 
Hjärtstartaren. Endre 
bygdegårdsförening håller nu på att 
samla in pengar till en sådan som ska 
finnas i Endre socken.

Du har väl inte glömt DITT bidrag?? Sätt gärna in 
valfri summa på PG 188002-0 Ju fler vi är 
snabbare går det att få in pengarna. 
Tack för ditt stöd!
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- Vet du varför TV:n aldrig kan 
ersätta dagspressen?

- Nej.
- Försök sova med en TV över 
ansiktet så får du se!

Lille Viktor har fått en 
gammal väckarklocka att leka 
med. Eftersom den inte 
fungerar plockar han isär 
den. Inuti finner han en död 
fluga och utbrister:
- Det är så klart att klockan 
stannar, maskinisten är ju 
död!
~~~~~~~~~~~~~~
- Varför gör du köttbullarna 
olika stora?
- Min man har bett mig 
variera maten!

En familj från en avskilt 
belägen by på landsbygden 
har fått lägenhet i ett höghus 
i stan. Att för första gången 
åka hiss var för de små
barnen en stor upplevelse och 
när man susar upp mot 14:e 
våningen frågar minsta barnet 
oroligt:
- Vet Gud om att vi kommer?



10 nov. 2012
Hjalmars revy i Örebro 10-11 november. Program kommer 
snart.

24-25 oktober, 2012
Gekås – Ullared, boende på Gekås område

9-13 augusti, 2012
Upptäck Bohuslän!

Gå in på www.gaddsbuss.se och 
kolla alla program för resorna.

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

Endre Rödakorskrets 

hälsar alla välkomna  till traditionsenligt 
midsommarfirande i Allekvia änge på

midsommarafton. 
Vi klär midsommarstången som vanligt 
kl.13.30 (tag gärna med egen sekatör)

Lekar och danser kring stången.

Röda Korset serverar kaffe med dopp.



Campanakörens vårkonsert 2012!!





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. 2012!!!!!!!!!

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.


