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

* 16 sept. Endre IF och Endre IF Ungdom har årsmöte
i Endre bygdegård kl.18.00. Välkomna!

* 27 okt. Höstmarknad i Endre bygdegård kl.10-15
Kom och fynda till bra priser!
Se annons i bladet.

* 16 nov. Whiskyprovning med Lars Granström i 
Endre bygdegård.
Lapp kommer i lådan!

* 1 dec. Den sedvanliga syföreningsauktionen i
Endre bygdegård börjar kl.13.30 med  
kaffekalas och lotterier. Sedan ropar vi in
broderier, bakverk m.m.

* 2 dec. 1:a adventsfirande i Endre kyrka kl.18.00 
tillsammans med Campanakören. 
Därefter bjuder Röda Korset in till 
adventskaffe i bygdegården. 
(Se predikoturerna)

* 26 dec. Campanakörens julkonsert.
Se predikoturerna vilken 
kyrka och tid. 



Bygdegårdsföreningen informerar!

Under hösten kommer det att dräneras runt 
bygdegården. En del människor är redan 
tillfrågade men det behövs alltid 
fler händer.
Kan du och vill du vara med så hör av 
dig till Kenth Gränefjord tel: 26 15 72
Vi ska vara stolta över vår 
bygdegård och värna om den.

Månd.– Fred. 8.00 – 15.00    Lörd. 7.00 – 10.00

På lördagar finns det jättegott färskt frukostbröd. Vill man ha bröd 
eller andra bakverk någon annan tid i veckan så går det bra att 

beställa.
Vi bakar bland annat Gotlandslimpor och andra bakverk.

Vi har försäljning av presentartiklar, marmelad, gelé, kex  och 
knäckebröd m.m.

Dessutom gör vi presenter efter önskemål!!

Besök gärna vår hemsida för mer info om varor och tider m.m.
www.lillakre.se eller på Facebook.

Helgen 28 – 30 september kommer vi att åka till Öland och 
medverka på deras skördefest.



Spelprogram för hemmamatcherna 
2012-2013 i Södervärnshallen. 
Endre IF möter följande lag:

Fred. 28 sept. Kl. 19.00 Djurgården IF IBK

Lörd. 13 okt. kl. 16.00 Sala Silverstaden IBK

Lörd. 20 okt. kl. 13.00 IBK Dalen

Sönd. 21 okt. kl. 13.00 IBK Dalen (OBS! vår 
bortamatch)

Fred. 26 okt. kl. 19.00 Linköping IBK

Lörd. 10 nov. kl. 16.00 Jönköpings IK 

Lörd. 24 nov. kl. 16.00 KAIS Mora IF

Fred. 14 dec. kl. 19.00 Pixbo Wallenstam IBK

Sönd. 16 dec. kl. 13.00 Huddinge IK

Lörd. 22 dec. kl. 16.00 Karlstad IBF

2013    

Sönd.   6 jan.    kl. 13.00   Rönnby IBK

Fred.   8 febr. kl. 19.00   IBF Falun

Lörd.   16 febr. kl. 16.00   Täby IS IBK

Lörd.   2mars kl. 16.00  IKSU

OBS! Tider och  dagar kan ev. ändras efter tryckning av Endrebladet. 
Kolla i dagspressen efter våra annonser!!

Kom och heja fram våra tjejer i Superligan!



Vill du vara med och hjälpa till på Endre IF:s matcher 
så meddela då Harald tel: 070-952 43 48.
Endre IF är glada för all hjälp som finns att få.

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

Lailas hjälpsändningar!

Det har nog inte undgått någon  att Laila åker till Lettland och hjälper 

gamla och unga med mat, kläder , leksaker och andra prylar. Många av 

oss har  också under åren hjälpt till att skänka kläder m.m. till 

Lettlandshjälpen. 

Du som nu funderar på vad du ska göra med de kläder  och sängkläder du 

inte vill ha kvar, se till att de är hela och rena  sedan ringer du till Laila 26 

16 76 och bestämmer en tid för avlämning.

Har du inte några saker att lämna så går det alltid

bra att lämna ett bidrag. Laila bekostar alla sina 

resor själv och det blir många under ett år bara. 

Hon har hållit på i 8 år redan. Hjälpen är väldigt 

värdefull för Lettlands fattiga människor. Laila 

besöker sjukhem, ålderdomshem, barnhem och familjer som har det 

svårt. Täcken, lakan, handdukar som vi oftast inte har slitit ut utan vi 

tycker bara att vi vill ha nytt, tänk på att de kan komma andra till nytta. 

Ska du byta spis, tvättmaskin, frys eller kylskåp tänk på Lettlandshjälpen. 

De är i stort behov av detta. 

Alla bidrag mottages tacksamt!

Det finns ett kontonummer där man 

kan sätta in sitt bidrag till bland annat 

Lailas resor . 

”Många bäckar små”: 

Nordea kontonummer:

30422133698



Hjärtstartaren!!!!

Ni har alla säkert läst eller hört om Projektet 
Hjärtstartaren. Endre bygdegårdsförening 
håller 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 en hjärtstartare. Det har redan kommit 
in en hel del pengar så vi närmar oss målet!!!
Framöver kommer det att bli en musikgudstjänst med 
lokala förmågor där kollekten går till hjärtstartaren.
Tack för ditt stöd!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Höstmarknad

Du som nu känner att det är dags 
för en liten marknad! Nu har du chansen. 

Lördagen den 27 oktober kl.10-15

ordnar Endre bygdegårdsförening marknad i
Endre bygdegård

Vill du boka bord kontakta då: 

Anna-Lena 26 15 45 el. 070-200 92 29 
eller till 

Gunilla Karlsson tel: 26 15 60



Haralds Hörna

Självsäkre Pelle kommer fram 
till en tjej på dansstället och 
börjar prata: Jag är i rätt fin 
form, meddelar han. Springer 
faktiskt en mil om dagen.
- Skönt. Då är du7 mil härifrån 
nästa lördag.
++++++++++++++++++

Fru Pettersson tittar in på en 
kopp kaffe och frågar rätt som 
det är:
- Men var har ni er vackra 
Moraklocka?
- Den är hos urmakaren för 
reparation.
Sexårige Sven höjer rösten:
- Men först ville han ha vår äkta 
matta.

Hustrun ilsket till sin man:
- Tror du inte jag förstår hur 
det har gått till när du fått 
den där läppstiftsfläcken på
skjortan?
- Ha! Jag hade inte ens 
skjortan på mig!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ När plommonträdet 
blommar tänker jag alltis på
dig.
- Menar du verkligen det?
- Ja, kära Katrin

Resor i  höst.

* Gekås Ullared den 24-25 okt. 

* Hjalmars Jul - Burlesque revy den 10-11 nov. 

Information finns på hemsidan www.gaddsbuss.se
eller tel: 26 16 67.



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 eller 070-200 92 29

e-postadress: annalena.svensson@telia.com

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

Manusstopp till nästa Endreblad blir 
den 10 jan. 2013!!!!!!!!!

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.


