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

* 18 febr.

•23 febr.
* 5 mars

* 30 april

* 3 maj

Årsmöte med Hejdeby och Endre
Röda Kors kl.19.00 i Endre bygdegård.

Årsmöte Bygdegårdsföreningen kl19.00 i
Endre bygdegård.
Endre Ideella Förening årsmöte kl.19. 00 på
biblioteket i Endre bygdegård.
Årsmötesförhandlingar och senaste nytt i ”hallprojektet.” Välkomna!
Vi firar Valborgsmäss som vanligt på
backen med Campanakören och
vårens sånger! Elden tänds 20.00!
Efter elden samkväm i bygdegården.
Fagning i Allekvia änge med början
kl.9.00. Röda Korset bjuder på lunch
och eftermiddagsfika.

* 5-6 maj Städning i Endre bygdegård från kl.18.00
* 16-17 maj Campanakörens vårkonsert. Se annons i bladet,
tidningen och på flera anslagstavlor på ön.

Hemmamatcher under våren 2014
Lörd.
Sönd.
Sönd
Sönd.

15 febr.
16 febr.
23 febr.
9 mars

kl. 13.00
kl. 13.00
kl. 13.00
kl. 14.15

IKSU
IBF Falun
Täby IS IBK
Rönnby IBK

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!

**********************************
Det finns flera sätt att sponsra tjejerna!
Köp lotter ex. Sverigelotten eller
prenumerera på Bingolotter.
Varför inte bli medlem. Priset är endast
300:-/person.
Du kan också lösa Familjemedlemsskap för 600:- oavsett
antal barn under 18 år. Vi behöver då ert
10-siffriga personnummer.
Maila det till: annalena.svensson@telia.com
Pengarna sätter du in på:
bg. 5037-5591.
Och du glöm inte att skriva varifrån pengarna kommer, ditt
namn alltså!!!!!
Vill du sponsra med en större summa pengar t ex till en sarg så
kontakta Harald: 070-952 43 48

Hej!
Vi önskar er från 6 år och upp, super välkomna
till Endre bygdegård på skojiga 4H aktiviteter, ex.
pyssel, bakning, lekar mm. Ca en fredag i
månaden.
Se mer vilka vi är och vad vi gör, på våran hemsida
www.endre4h.se

Christin, Madeleine, Kitty och Denise
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Advokat Niehrman har ramlat i vattnet
och upphäver hjärtskärande nödrop.
Lediga Odd går förbi.
- Varför skriker han så förbaskat?
- Jag kan inte simma!
- Inte jag heller, men inte skriker
jag så för det!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Telefonen ringer hemma hos
familjen Andersson:
- God dag, det var från
kommunen. Vi har en
förskoleplats ledig åt er
son.
- Tyvärr han är inte
hemma, han gör lumpen.

~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ni får sluta som chaufför hos
mig, Karlsson. Idag var det
tredje gången som ni höll på att
köra ihjäl mig!
- Snälla direktörn, ge mig en
chans till!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Janne satt i frisersalongen och blev klippt, samtidigt fick han manikyr av
en vacker flicka som han inte kunde ta blicken ifrån.
- Skulle vi kunna träffas när du slutar jobbet idag? Frågade han
försiktigt.
- Jag tror inte det, svarade hon. Jag är gift.
- Ring hem till din man och säg att du jobbar över!
- Säg det år honom själv, det är han som klipper dig.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Två karlar står och pratar över
staketet med varandra när en
lastbil med grästuvor på flaket kör
förbi.
- Så där ska jag också göra nästa
gång.
- Vadå göra?
- Skicka iväg gräsmattan till
klippning.

Lille Tom som är på läger
gråter av hemlängtan en
kväll. Husfrun kommer
framtill honom och säger
strängt att han ska spara på
sina tårar.
- Det är lätt för tant att
säga som har påsar
under ögonen, svarade
Tom

Är Endre kyrkas gamla tornspira med
vindflöjel stulen?
Under den gångna hösten upptäckte Donald Forsberg ett
dokument som anger att Endre och Västergarns kyrkor skall vara
bestulna på sina respektive gamla tornspiror som tidigare var
förvarade i kyrkorna. Dessa spiror skall enligt dokumentet vara
stulna av en namngiven person och monterade på dennes 1600talshus och ett intilliggande gårdshus i Visby innerstad. Detta
anmäldes till Länsstyrelsen just för att det handlade om
kyrkoinventarier vilka står under Länsstyrelsens tillsyn. Eftersom
det inte tidigare var känt att några spiror/vindflöjlar var saknade
fick Gotlands Länsmuseum i uppdrag att försöka bringa klarhet i
frågorna, dels om det finns något belägg för att det funnits några
spiror förvarade i kyrkorna, dels att de var försvunna och om de
utpekade spirorna kunde härstamma från Endre och Västergarns
kyrkor. Västergarn kyrka har bevisligen förlorat en spira som var
förvarad där men i Endre kan varken vi i församlingen eller
Länsstyrelsen så här långt inte verifiera att det funnits någon
spira förvarad i tornrummet. Vi har heller inte funnit några foton
eller teckningar som klart visar hur en gammal spira på vår kyrka
kan ha sett ut. Fornsalen har efter jämförelser med ett foto från
slutet av 1800-talet kommit fram till att det” inte verkar troligt att
det är samma flöjel som återfinns på Visbyhuset”. Församlingen
vill dock fortsätta att leta efter fler bilder och dokumentation så
har Ni några gamla bilder/tavlor/teckningar över Endre kyrka är vi
glada för tips som kan göra att vi få klarhet i mysteriet.
Kyrkorådet i Endre församling

Vårkonsertmed Campanakören den 16-17 maj
Campanakören kommer att göra en konsert i Endre bygdegård fredag
den 16 maj och lördag den 17 maj.
Det kommer att vara annons i tidningen och affischer lite varstans på
stan och i Endre. Vårkonserten kommer att heta:

”Vad hände i Endre på 70-talet –
Vart tog han vägen?”
Vi kommer att ha förbokade biljetter med fria sittplatser!!!
************************************************

Vid Hjärtstopp okontaktbar – andas ej normalt
LARMA AMBULANS 112
STARTA HLR – BRÖSTTRYCK OCH INBLÅSNINGAR
Om ni är fler – en hämtar hjärtstartare vid Endre
bygdegård, eller ringer via larmlista (se nedan) - fortsätt
HLR
När hjärtstartaren är på plats:
ÖPPNA LOCKET PÅ HJÄRTSTARTAREN – FÖLJ DE TALADE
INSTRUKTIONERNA
Larmlista: Om ni är fler kan en ringa någon av dessa – de
bor nära bygdegården/hjärtstartaren och är vana vid HLR.
De kan vara hemma – men inte säkert – fortsätt alltid med
bra HLR tills ambulans kommer!
Lars Grahnström:
Ingrid Ellner:
Johnny Nordström:
Martina Olofsson:

073-56 28 550
073-96 93 196
070- 87 90 275
073-84 06 924

Vid frågor/problem Kontakta:
Lars Grahnström 073-56 28 550

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 11 april. 2014!!!!!!!!!
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.

