Nr.3 2013

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

* 18 sept.

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

* 23 sept.

Birgit och Martin lär oss spela Bräus i Endre
kl.19.00. Bygdegårdsföreningen bjuder på
kaffe. Se annons i bladet!

* 13 okt.
och

Hela kyrkan sjunger med Campanakören
orkester. Se annons i bladet.

* 2 nov.
17.00

Minnesgudstjänst i Barlingbo kyrka kl.
Campanakören medverkar.

* 16 nov.

2.

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

* 1 dec.

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

* 26 dec.

Campanakörens julkonsert.
Se predikoturerna vilken
kyrka.

Bygdegårdsföreningen informerar!
§ Platsen för majelden är öppet på hösten
1/9 – 31/10 och på våren 1/3 – 30/4.
Det är endast brännbart trädgårdsavfall som är tillåtet
att lämna där. Respektera detta!!
§ Hjärtstartaren är nu installerad på sin plats på utsidan
av
bygdegården utanför bredvid entrén.
§ V.37 kommer det förhoppningsvis att installeras nytt
ljud och projektor i stora salen.
§ Projektet med en snyggare framsida av bygdegården
går vidare. Nu handlar det om finansiering. Återstår
och se vad som blir.
§ Sedan har bygdegårdsföreningen bett att få ut
Länsteatern och ”Oj, nar det blir svårt”. Ännu inget
besked från Länsteatern, men om och när det blir så
kommer det lapp i lådan!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
+

Glöggprovning
Någon gång under november månad
kommer det att bli glöggprovning i
Endre bygdegård. Lappar kommer att
delas ut i lådorna när allt är bestämt.
Håll utkik!!

3.

Spelprogram för hemmamatcherna
2013-2014 i Södervärnshallen.
Endre IF möter följande lag:

Sönd.

29 sept.

Kl. 13.00

Djurgården IF IBF

Sönd.

6 okt.

kl. 13.00

IBK Dalen

Fred.

18 okt.

kl. 19.00

Sala Silverstaden IBK

Sönd.

27 okt.

kl. 13.00

Jönköpings IK

Fred.

15 nov..

kl. 19.00

FBC Uppsala

Lörd.

23 nov.

kl. 16.00

Karlstad IBF

2014
Sönd.

5 jan.

kl. 13.00

Pixbo Wallenstam IBK

Fred.

10 jan.

kl. 19.00

Huddinge IK

Lörd.

18 jan.

kl. 16.00

KAIS Mora IF

Lörd.

15 febr.

kl. 13.00

IKSU

Sönd.

16 febr.

kl. 13.00

IBF Falun

Sönd.

23 febr.

kl. 13.00

Täby FC IBK

Sönd.

9 mars

kl. 16.30

Rönnby IBK

Årskorten kostar 600:-/pers. resp. 500:-/pensionär, stud.
Sittplats kostar 400:-/pers. resp. 300:-/pensionär, stud.
Bokas hos Elisabeth Johansson tel: 20 70 69
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!
4.

Campankörens
julkonsert
Torsdag den 26
december
kl. 19.00. Vilken kyrka
det blir kommer att stå i
predikoturerna.
Vi sjunger gamla och nya
julsånger. Ta med vänner
och bekanta till en mysig
kväll i kyrkan.
Välkomna!

************************************
*
”Hela kyrkan

sjunger!”
Sång och musikgudstjänst med
Campanakören och orkester.
Söndagen den 13 oktober
i Endre kyrka kl.19.00
Kom och sjung med i kända sånger och
psalmer.

Resor i höst.
* Gilla Hjalmar den 5-6 okt.
* Gekås Ullared
den 23-25 okt.
(boende på Gekås
område)

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

Höstmarknad
För dig som är sugen på en liten marknad !
Nu har du chansen.

Lördagen den 16 november 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
6.
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Gamle Oskar fyllde 80 år. Hans
granne ville överraska på
födelsedagen så han tog sin fiol
och gick in till gubben tidigt på
morgonen då denne fortfarande låg
sov. Då grannen började spela
vände sig Oskar om och sa:
- Flytta på dig mor, du ligger på
katten!
***************************
- Kalle, hur har du råd att gå ut och
dansa så ofta?
- Jag har tangorabatt!

Det är deklarationstider och
Svensson ringer till Skatteverket
och frågar:
- Förra året planterade jag
morötter, kålrötter och
palsternackor. Kan jag göra
rotavdrag?
*****************************
Stadsgrabben Berra sökte jobb på
landet:
- Kan du mjölka och köra en
traktor? ,undrade bonden.
- Ja, köra kan jag, men mjölkat en
traktor har jag aldrig gjort.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^
Inbitne ungkarlen Johan
deklamerade sin ståndpunkt i
äktenskapsfrågan med följande
slutsats:
- Nä, gifter mig gör jag aldrig om
de så uppfinner ett läppstift som
smakar snus.

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

Bräus! Vad är det???
Har du någon gång undrat vad Bräus
är och hur man spelar det??
Bräus är ett gotländskt kortspel med
anor från 1500-talet. Man spelar
4st i par mot varandra.
Kom till Endre bygdegård den 23 september
kl.19.00 för då får du lära dig hur man gör.
Vem vet, vi kanske vi kan få några från Endre till
VM-spelet.
Bygdegårdsföreningen bjuder på kaffe!

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 eller 070-200 92 29
e-postadress: annalena.svensson@telia.com

************************************
Manusstopp till nästa Endreblad blir
den 12 jan. 2014!!!!!!!!!
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.

