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

* 2223 april

Vårstädning av bygdegården med start
kl.18.00. Kom och städa! Ett ypperligt
tillfälle att träffa bygdens invånare.
Bygdegårdsföreningen bjuder på kaffe

och
smörgås! 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.

* 3 maj 4 maj

Campanakören vårkonsert ”Campanas
godingar – åsså lite allsång” Se annons i
Endrebladet

* 4 maj

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

* 21 juni

Röda Korset ordnar med sill-lunch i änget.
Se annons i bladet!

* 13 juli

Sommarfest med Bluegrass bandet CCCP

* 20 juli

Teater på Mallas ”Kärlekens ljuva plåga”
Se annons i bladet!

Bygdegårdsföreningen informerar!!
- Hjärtstartaren är inköpt och planering för utbildning
av den ska tas på nästa styrelsemöte i april.
- Till hösten kommer vi att ha kurs i Bräus. Martin och
Birgit blir kursledare.
- Det kommer att bli glöggprovning eller vinprovning till
jul.
- Vi har inget speciellt projekt i år, pengar till ljudanläggning och projektor i taket är sökt.
- Vi har en grupp som ser på utemiljön kring
bygdegården. Sanna Eklund som är utbildad
trädgårds
konsult, är mentor.
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Vårkonsert med
Campanakören den 3-4 maj
Campanakören kommer att göra en konsert i Endre
bygdegård fredag den 3 maj kl.19.30 och lördag den 4 maj
kl.18.00.
Det kommer att vara annons i tidningen och affischer lite
varstans på stan och i Endre. Det blir ingen revy i år.

”Campanas Godingar- åsså lite allsång!”
Vi kommer att ha förbokade biljetter med fria sittplatser!!!
Ring för bokning till Ulla tel: 26 14 26

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 SMslutspelet.
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 2013/2014 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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Två kompisar pratar
om en gemensam
bekant som just har
skilt sig.
- Varför fungerade inte
deras äktenskap?
- Han var matematiker
och hon var
oberäknelig.
*****************
- Mamma? Varför har
pappa så lite hår på
huvudet?
- Han är väl en stor
tänkare.
- Men varför har du då
så mycket hår
mamma?
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Patienten:
- Nu när jag blir utskriven, kan jag
spela Bastuba då?
Läkaren:
- Ja, det kan du göra.
-Va, bra! Det kunde jag inte förut!
**************************
Lille Olle skrev ett brev till gud
och bad om 1000 kr. Brevet var
adresserat till "Gud, Stockholm",
så Posten skickade det till
regeringen. De hade roligt åt
brevet och bestämde sig för att
skicka pengar. De tyckte 1000 kr
var för mycket, så de skickade
100 kr. Lille Olle jublade, och
skrev tackbrev:

"Kära Gud, tusen tack för
pengarna. Jag ser att du
skickade dem via regeringen,
och de idioterna tog 90 procent i
skatt!

Gekås-Ullared 23-25 oktober 2013,
boende på Gekås område, hotell och
motell.
Gilla Hjalmar 5-6 oktober
Information finns på hemsidan
www.gaddsbuss.se
eller tel: 26 16 67.

Endrebacke ideell förening informerar.
Föreningen bildades för ett antal år sedan och syftet var
att hjälpa vårt innebandylag med en hall att spela och träna i
här ute i Endre.
I samband med att militären försvann från Gotland och alla
mobförråd och övriga förråd skulle avrustas och tömmas fick
föreningen möjlighet att köpa förråden på Endrebacke.
Föreningen har i sin ägo Hemvärnsbaracken, Mobförrådet,
Plåtförrådet och Vagnslidret. Föreningen hyr ut Plåtförrådet
under vinterhalvåret till förvaring av husvagnar, husbilar och
bilar och Vagnslidret hyrs ut till Gotlands Skorstensrenovering
AB. Dessa hyresinkomster ger föreningen en stabil ekonomi.
Mobförrådet upplåter föreningen hyresfritt till Lailas
Lettlandsverksamhet, gå gärna förbi och se vilket enormt
arbete som läggs ner där inne.
I Hemvärnsbaracken bedriver Endre skytteförening
ungdomsverksamhet med luftgevärsskytte och där har man ett
tiotal ungdomar igång. Endrebacke ideell förening har också sitt
kontor i Hemvärnsbaracken.
Planerna på att bygga en träningshall övergick ganska snabbt till
att bygga en idrottsarena under namnet "Gotland Arena".
Arbetet har dock gått i stå, i och
med nedgången i ekonomin och
Region Gotlands beslut att bygga
en idrottshall i Visby.
Föreningen har under åren fört
ingående diskussioner med företrädare för regionen tidigare
kommunen, men de har inte varit intresserade, för allting skall
byggas i Visby.
Föreningens inriktning är ännu att bygga "Gotland Arena" enligt
uttalande på det nyss genomförda årsmötet.
Endrebacke ideell förening har f.n. 25 medlemmar, nya
medlemmar är välkomna.
Ni är välkomna med idéer om hur vi kan utnyttja våra olika
byggnader eller utveckla området på Endrebacke

Kanske skall vi börja med att bygga den träningshall som
var uppgiften från
begynnelsen.
Alla är välkomna med förslag
antingen till
Ordförande Alf Johansson,
kassören Birgitta Hallgren,
sekreteraren Björn Andersson
eller någon av de övriga
medlemmarna i styrelsen,
Ivan eller Kerstin Larsson,
Bengt Björkegren , Niklas Pettersson.
Styrelsen för Endrebacke ideell förening.
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Endre Rödakorskrets
hälsar alla välkomna till traditionsenligt
midsommarfirande i Allekvia änge på
midsommarafton.
Precis som tidigare år kan man bli serverad en
sill-lunch i Allekvia änge kl. 12.00.
Priset är 85:- för vuxna och 50:- för barn upp
till 15 år.
Egen dryck medtages!
Anmälan görs till: Helen tel: 26 16 62 eller
Gunvor tel: 26 13 17
senast 16 juni.
Vi klär midsommarstången som vanligt kl.13.30
(tag gärna med egen sekatör)
Lekar och danser kring stången.
Röda Korset serverar kaffe med dopp.

Teater på Mallas Stenstugu i sommar!!
Lördag 20 juli spelas föreställningen
”Kärlekens ljuva plåga”
på Stenstugu i Endre (f.d. SLU)
Av och med Tess Paulsen och Åsa Karlin

Föreställningen handlar om Magdalena
Rudenschöld, även kallad Malla, som bodde
på Stenstugu i slutet av 1700-talet. Hon var hovdam åt Gustav IIIs
syster och älskarinna åt Gustav Mauritz Armfelt. När Armfelt avslöjades i en komplott mot förmyndarregeringen efter Gustav IIIs död
blev även Magdalena dömd - först till döden, men sedan
omvandlades hennes straff till förvisning till Gotland (!).
Pjäsen är en föreställning som rör sig mellan både nutid och dåtid och
spelas i Mallas trädgård om vädret tillåter, annars under tak.
Sommargotlänningarna Åsa Karlin och Tess Paulsen är skådespelare
med över 25 års erfarenhet var av teater, film och TV. Båda har synts
i ett flertal TV-produktioner - Tess i ”Rederiet”, ”Beck" och nu senast
”Gustavsson tre trappor”, Åsa i ”Goda grannar”, ”Blueprint" och i
senaste säsongen av ”Solsidan”. Föreställningen kommer även ges i
Burs och i Ljugarn.
Notera lördag 20 juli kl 16.00 i almanackan redan nu!
Evenemanget börjar med fika som ingår i
biljettpriset på 140:-.
Info om ev biljettbeställning kommer i
evenemangskalendern ”Gotland Just Nu”
när det närmar sig!
Välkomna hit med släkt, vänner och bekanta
hälsar Jenny & Hans på Mallas Stenstugu

Endre Bygdegård, Miljöcertifierad av Bygdegårdarnas
Riksförbund

Endre bygdegårdsförening
Verksamhetsberättelse för år 2012
Fakta om året som gått:
Medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund
Föreningens medlemmar har köpt andelar i bygdegården,
därför tas ingen medlemsavgift ut.
Styrelse:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Kassör
Övriga ledamöter

Suppleanter:

Programråd:

Revisorer:
Revisorsuppleanter:

Kenth Gränefjord
Harald Hoffman
Yvonne Lindvall
Niclas Pettersson
Birgitta Hallgren
Nils Gardell
Lena Hellgren
Gunilla Karlsson
Ivan Larsson
Lennart Wennberg
Björn Andersson
Anders Glansholm
Carina Waktel
Anders Lundberg
Gertrud Karlsson
Eleonore Gränefjord
Susanne Pettersson
Carina Waktel (sammankallande)
Henning Karlsson
Karl-Ola Häglund
Sven Ringqvist och Bengt Glifberg

Styrelsen har haft 6 protokollförda möten
Verksamhet 2012:
Årsmötet den 28 februari kallade ett 40 tal närvarande.
Föreningen arrangerade ett välbesökt
valborgsmässofirande vid elden med
sång av Campanakören. Harald Hoffman
höll tal till våren och bjöd in till
samkväm i bygdegården efter elden.
En ansökan om bidrag till nytt golv, inkl. golvläggning skickades
till Gotlands Kommun. Tyvärr fick vi avslag på vår ansökan på
grund av åtstramningar i budgeten. Inköp och installation av
ljudanläggning ligger som ett vilande projekt
Den årliga vårstädningen genomfördes
den 22 och 23 april. Två kvällar där
Endreborna gemensamt storstädade
både ute och inne i Bygdegården.
Birgitta med flera fixade mackor och kaffe.
Lennart, Ivan och Anders L har slipat och
lackat scengolvet
Sommarfesten den 14 juli hölls i bygdegården. Trevlig
underhållning av grupp ur Bacchi bröder. Lamm grillades och
avnjöts i vanlig ordning men sedvanliga arrangemang förutom
yxkastningen ställdes in på grund av regnet
Dränering runt bygdegården genomfördes
den 7-17 september under projektledare
Alf Johanssons ledning. Ca 250 arbetstimmar
gick åt – grovt räknat. De som arbetat förutom
styrelsen är: Alf Johansson, Per Malmberg,
Ulf Malmberg, Fredrik Magnusson,

Patrik Magnusson, Mats Ekelöf, Micke Mårtensson, Lars
Porselius, Lars Granström, Håkan Jakobsson, Isak Stengård,
Pontus Björkdahl, Per Björkegren, Björn Johansson, Bengt
Björkegren. Birgitta fixade mat varje kväll.
En vacker tavla av Lars Johnsson fick vi av Gotlands
Hembygdsförbunds Ängskommitté för god ängsvård 2012.
En mycket trevlig höstmarknad
genomfördes den 27 oktober.
Flertalet seriösa försäljare sålde
varor, kroppkakor och kaffe.
Ninni samordnade arrangemanget.
Whiskyprovning arrangerades den 16 november. Lasse
Grahnström visade bilder och kåserade runt sitt
whiskyintresse och bjöd på smakprov av 4 sorters skotsk
whisky. En varm bit skinkpaj och en skotsk
öl ingick i priset. Ett 70-tal glada personer
uppskattade konceptet som blandades upp
med en ny variant av Kenthas musiktävling.
Bygdegården har hyrts ut under året vid 256 tillfällen. Harald
och Greta Hoffman svarade för bokningar och galant service
till gästerna, med understöd av Birgitta och Ivan.
Till styrelsens sedvanliga jultallrik bjöds alla de övriga in, som
under året hjälpt till med diverse göromål.
Årets Brandsyn var till belåtenhet.
Ny brandsläckare i källaren och
brandfiltar på varje våningsplan.

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

Jäkla sommartid!!
Klockan sitter så högt
upp, jöö…….

Manusstopp till nästa Endreblad blir
den 15 aug. 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.

