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

(Datum och tider att skriva in i almanackan

* 19 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre 
Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby gamla
skola. Årsmötesförhandlingar och 
sedan kaffe och ev. föreläsare.

*24 febr. Årsmöte Bygdegårdsföreningen  kl19.00  i 
Endre bygdegård.

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

* 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!

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

*****************************************
Vårkonsertmed Campanakören den 3-4 maj

Campanakören kommer att göra en konsert i Endre bygdegård 
fredag den 3 maj och lördag den 4  maj.
Det kommer att vara annons i tidningen och affischer lite varstans 
på stan och i Endre. Vårkonserten kommer att heta:

Campanas Godingar- åsså lite allsång!

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



Kyrkorgeln i Endre.

Vår kyrkorgel skall under vintern
renoveras och byggas ut till ett 
bättre instrument. Orgeln är byggd av
Firma Olof Hammarberg i Göteborg och
sattes in 1916 efter den stora kyrkorenoveringen 1914-15 
då bl.a. värmesystemet sattes in och alla gravar inne i 
kyrkan grävdes ut.
Orgeln har sedan byggts om flera gånger, bl.a.1953 då en 
el fläkt sattes in och trampan togs bort, 1973 flyttades 
spelbordet till södersidan av orgeln och 1976 då Andreas 
Thulesius i Sanda byggde om den – förstörde den anser 
vissa och har flera gånger de senaste åren behövts 
repareras varför domkyrkoorganisten Clas Holmgren år 
2005 rekommenderat församlingen att skaffa en bättre. 
Församlingen har ansökt om kyrkoantikvariskt bidrag till 
renoveringen och efter flera framstötar fått beviljat bidrag 
till renoveringen. Församlingen har också försökt att bidra 
med pengar från församlingskollekter och sparbössan i 
form av en orgelpipa i kyrkan. Flera offerter togs in och 
vann gjorde A Mårtenssons orgelfabrik AB i Lund med en 
kostnad av 1 080 000 kronor.  Nu är orgeln avstängd och 
nedmonteringen har startat för att senare byggas samman 
med de nya delarna som nu byggs i Lund och nya 
orgelpipor har beställts från Tyskland. Den nya orgeln har 
två manualer så det blir lättare att spela med flera register 
samtidigt.  Den 21 april är invigningen planerad att ske av 
Biskop Sven Bernhard Fasth i kyrkan och pastoratets 
bägge präster biträder. Dessutom är  Campanakören med 
och sjunger. Efteråt följer kyrklunch i Bygdegården + kaffe 
& tårta. Söndagen den 5 maj blir det orgelkonsert på den 
nya orgeln med Domkyrkoorganisten Claes Holmgren vid 
tangenterna.



Dagsläget i fiberbyggandet.

Vi i föreningen HEBE Fiber har 569 fastigheter inom vårt 
område och per början av januari har 376 fastighetsägare 
skrivit på anslutningsavtalet. Har du missat det, kontakta 
snarast oss på info@hebefiber.se eller ring Per Vinberg 070-
5191676 eller Tomas Danielsson 0706-031355, så ser vi till 
att det blir gjort.

Av våra 569 fastigheter har nu 376st, dvs 66%, skrivit på
Anslutningsavtalet och förbundit sig att betala 9000 kr som 
del av medlemsinsatsen inom 30 dagar. I vår tidigare 
intresseförfrågan har 76% svarat ja. Ett flertal som tidigare 
svarat nej och vet ej har nu skrivit på, mycket glädjande!
Med nuvarande anslutningsgrad enligt ovan, 66%, blir 
insatsen 16 362 kr i vår kalkyl, mer än så blir det absolut 
inte! Med 76%, som svarat JA tidigare, blir insatsen 13 679 
kr. Klarar vi 80% så landar vi på 12 796 kr. Med 90% landar 
vi på 10 925 kr. Andra socknar har lyckats med över 90%, 
ska vi det med? (OBS igen att siffrorna är preliminära).

Ni förstår att det är angeläget att få in så många påskrivna 
avtal som möjligt, det sänker beloppet och säkrar projektet, 
så prata med era grannar och be dem som ej skrivit på, att 
komma den 10 december eller kontakta oss om något är 
oklart eller frågor finns. Ingen ska tvingas vara med men går 
man inte med nu så blir kostnaden att ansluta senare 
uppskattningsvis totalt 40-50 000 kr så man får står för alla 
kostnader själv.

Vi håller i mitten av januari 2013 på med upphandling av 
schaktentreprenör, det ser lovande ut både kvalitetsmässigt 
och vad gäller de à-priser vi kalkylerat med. Vi tror att en 
schaktstart kan bli av under mars månad och ett 
färdigställande under hösten. Schaktentreprenörerna som 
lämnat anbud har alla påpekat att avgörande för effektiv 
schakt, och därmed lägre kostnad för oss, är att de 
förberedande arbetena är klara då de kommer med 
maskinerna, så låt oss gå för glada och härliga dagsverken!

4. Markavtal kommer upprättas mellan föreningen och 
de



markägare som kommer ha ledningsdragning över sin tomt till 
andra fastigheter. Dessa avtal kommer distribueras till berörda 
under januari och februari för påskrift.
Så fort schaktentreprenören är upphandlad kommer en tidplan 
som kommer visa när ni i alla områden förväntas röja och 
förbereda inför schakten. Det handlar om de 3 dagsverken som 
ingår i åtagandet. Era respektive områdesansvariga kommer 
kontakta er om det under februari och ni kommer även få info 
från oss i HEBE Fiber.
Vad gäller leverantör så räknar vi med att under februari kunna 
presentera tydliga förslag till tjänsteavtal med Telia, 
Bredbandsbolaget eller vem det nu blir.
Det var allt för nu, mer info kommer via mejl eller läs det på
www.hebefiber.se.

Styrelsen i HEBE Fiber

************************************
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- Varför ska jag hålla dig i öronen 
när jag kysser dig?
- Ja, sa Ove, förra gången jag 
kysste en tjej försvann plånboken.

Det var på den tiden när 
man hade livstycke på
sig. Kalle var ute och 
lekte på gården. Hans 
mamma ville inte att han 
skulle ha livstycket på sig 
när han lekte, så hon 
ropade genom fönstret:
- Kalle, kom in så ska jag 
ta livet av dig.

- Det skulle vara intressant att 
vet hur många släktingar man 
egentligen har….
- Det är lätt att få reda på. 
Bygg dig bara en sommarstuga 
på landet, så ska du få se att 
de kommer och hälsar på
allihop. 



Hemmamatcher under våren 2013

Lörd.   19 jan.        kl. 17.00     Rönnby IBK
Fred.     8 febr.        kl. 19.00     IBF Falun
Lörd.   16 febr.        kl. 16.00    Täby IS IBK
Lörd.    2 mars.        kl. 16.00    IKSU

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

Kom och heja fram våra tjejer i Svenska Superligan!
Heja Endre!  Heja Endre!  Heja Endre!

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

Gudstjänst till förmån för 
hjärtstartaren

Söndag den 17 februari kl.19.00 i Endre 
kyrka

Ett musikprogram med gamla och unga Endrebor och f.d. 
Endrebor. Några är uppväxta här och har flyttat ut och 
några bor kvar i socknen. Alla  de som medverkar i 
musikgudstjänsten vill hjälpa till att samla in så mycket 
pengar som möjligt till en hjärtstartare i Endre socken.
Medverkande är: Jonas Karlsson, Mari Söderberg, Roger 
Olsson, Eleonore och Kenth Gränefjord, Anders 
Glansholm, Katarina Svensson, Anna-Lena  och Urban 
Svensson och Campanakören

Kan du inte komma den här kvällen så finns det chans att 
sätta in en 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!!!
Tack för ditt stöd!

Endre bygdegårdsförening



Kristi grav i Endre kyrka?

I Endre kyrka finns en avlång nisch i södra 
långhusväggen, alldeles intill södra sidoaltaret. Nischen, vars 

funkting är något svårt att förklara, har följande mått: 150 cm i 
längd inklusive träram (138 cm utan), 40-41 cm i höjd (29 cm 
utan ram) och 35-36 cm djup. En möjlig lösning är att det kan 

röra sig om en så kallad Kristi grav från medeltiden. Den 
nuvarande brädfordringen med tillhörande trälucka är dock en 
sentida konstruktion, vilket inte hindrar att det sett ungefär 

likadant ut under äldre tider.   
Men vad är då en Kristi grav för något? Jo, under påsken som 
spelar den mest centrala rollen i den kristna liturgin, utfördes ett 
spel som mycket kortfattat kan sammanfattas enligt följande: På
långfredagskvällen tog man en skulptur av den döde Kristus, 
oftast mycket blodig, svepte denna för att sedan låta 
begravningen ske i till exempel en kista av trä, vilken skulle 
illustrera den klippgrav som Kristus enligt evangelierna blev 
begraven uti. På påskdagens morgon innan människorna anlände 
till kyrkan togs skulpturen bort och graven lämnades öppen. 
Därefter kunde påskspelen fortsätta med aktörer som spelade de 
tre Mariorna som kommer till graven, den ängel som möter dem 
där och samtalet dem emellan. Allt detta för att på ett enkelt sätt 
åskådligöra för den oftast ej läskunniga församlingen 
evangeliernas ord.
Under kommande påsk skall i Endre kyrka ett försök göras att 
återuppliva denna gamla tradition.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++

Gekås-Ullared 23-25 oktober 2013,

boende på Gekås område, hotell och motell.

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 april. 2013!!!!!!!!!

Snälla ni var ute i god tid och skriv gärna något eget. Vill du ha 
hjälp att skriva, ring mig! Det är kul att visa utåt att det händer 

mycket i vår socken och att vi har mycket aktiviteter.


