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TEATER PÅ MALLAS 
STENSTUGU 10 JULI

Missade du föreställningen förra 
sommaren?

Nu kommer en ny chans!

”Kärlekens ljuva plåga”
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. (Därav 
namnet Mallas Stenstugu.) 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 (!). 
Eftersom Malla skrev många brev vet man mycket om henne.
Pjäsen 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 ”Gustavsson tre trappor”, Åsa i ”Goda 
grannar”, ”Blueprint" och ”Solsidan”.

Torsdag 10 juli, kl 16.00.
Kaffeservering från 15.30. 
Pris för teater och kaffe 140 kr.
Ingen föranmälan.

Välkomna hälsar JennyAndersson & Hans Bulthuis på
Mallas Stenstugu



Vårkonsert med Campanakören
den 16-17 maj

Campanakörens vårkonsert i Endre bygdegård 
blir 
Fredag den 16 maj kl.19.30 
Lördag den 17  maj kl.18.00

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!!!
Boka hos Ulla på tel: 26 14 26



Elefanten mötte en mus.
- Du måste vara det minsta djur jag 
någonsin sett, sa elefanten.
Musen log blekt och svarade:
- Jag har varit sjuk.

-Är det frågan om il- eller 
fraktgods? Undrade 
järnvägstjänstemannen.
Kunden viskade:
- Nä, det är tjuvgods.
*******************
*

Kyrkoherden klagade på
vaktmästaren.
- Ni gräver alldeles för 
grunda gravar.
-Jaså, är det någon som har 
klagat?
++++++++++++++++++
+

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

_ Har du gått omkring och 
sagt att jag är rik?
-Absolut inte! Jag har bara 
sagt att du har mer pengar 
än förstånd!
~~~~~~~~~~~~~~~~
~~

- Man påstår att du vann 
vadet om att inte äta på
fjorton dagar och inte sova 
på fjorton nätter. Hur 
sjutton bar du dig åt?
- Ingen konst alls. Jag sov 
på dagarna och åt på
nätterna…..
++++++++++++++++
++

Odd, fick du verkligen ut 
4000 kronor för den gamla 
Saaben som inte klarade 
besiktningen?
- Visst. Jag gjorde ett 
lotteri, 400 lotter à 10:-
styck.
- Men upptäckte ingen att 
Saaben var kass?
- Jo, han som vann. Men 
han fick sin tia tillbaka.
~~~~~~~~~~~~~~~~
~~
Samtal mellan två
Hollywoodfruar.
- Jag tvättar mina 
diamanter i champagne. 
Hur gör du när dina blir 
smutsiga?
- Åh, då köper jag nya.

Lille Olle kom till skolans 
musiklektion, öppnade 
fiollådan och tog fram en k-
pist.
- Men vad ska det här 
betyda? sa läraren.
- Att pappa står på banken 
med min fiol, svarade Olle
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤

- Men Bo varför står du och 
blundar framför spegeln?
- Jo, jag vill se hur jag ser ut 
när jag sover



Endre Rödakorskrets 
hälsar alla välkomna  till traditionsenligt 
midsommarfirande i Allekvia änge på

midsommarafton den 20 juni.
Precis som tidigare år kan man bli serverad en 

sill-lunch i Allekvia änge kl. 12.00.

Priset är 80:- för vuxna.
O-12 år gratis

Egen dryck medtages!

Anmälan görs till: Eleonore 0733991795 eller
Gunvor tel: 0705837849
senast 15 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.



Endre bygdegårdsförening
Verksamhetsberättelse för år 2013

Fakta om året som gått:

Medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund
Föreningens medlemmar har köpt andelar i bygdegården, därför 
tas ingen medlemsavgift ut.

Styrelse:
Ordförande Kenth Gränefjord
Vice ordförande Harald Hoffman
Sekreterare Niclas Pettersson
Vice sekreterare Gunilla Karlsson
Kassör Birgitta Hallgren
Övriga ledmöter Nils Gardell

Lena Hellgren
Ivan Larsson

Suppleanter: Göran Allqvie
Lennart Wennberg
Björn Andersson
Anders Glansholm
Carina Waktel
Anders Lundberg

Programråd: Gertrud Karlsson
Eleonore Gränefjord
Susanne Pettersson
Carina Waktel (sammankallande)

Endre Bygdegård, Miljöcertifierad av Bygdegårdarnas Riksförbund



Revisorer: Henning Karlsson
Karl-Ola Häglund

Revisorsuppleanter: Sven Ringqvist och Yvonne Lindvall

Styrelsen har haft 6 protokollförda möten

Verksamhet 2013:

Årsmötet den 24 februari med 14 personer 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 videokanon och ljudanläggning 
beviljades med 20 000 kr. Projektet har utförts av 
högskoleelever under ledning av Anders Glansholm.

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 kaffe och 
smörgåsar.

Sommarfesten den 13 juli hölls vid bygdegården. Lamm 
grillades och avnjöts i vanlig ordning med sedvanliga 
arrangemang såsom yxkastning och skytte mm.

Slåtter i Allekvia änge genomfördes i juli. 

Den 5 november gästade länsteatern bygdegården med Oj, nar 
det blir svårt.

En trevlig höstmarknad genomfördes den 16 november. 
Flertalet seriösa försäljare sålde sina varor. Gunilla Karlsson 
samordnade arrangemanget.



Glöggprovning arrangerades den 22 november. Lars 
Grahnström pratade lite om de fyra olika sorterna vi smakade. 
Ett 35-tal glada personer uppskattade konceptet som 
blandades upp med en musiktävling signerad  Kenth 
Gränefjord. 

Bygdegården har hyrts ut under året vid 250 tillfällen. Harald 
och Greta Hoffman svarade för bokningar och fin service till 
gästerna. 

Till styrelsens sedvanliga jultallrik bjöds alla de övriga in, som 
under året hjälpt till med diverse göromål.
Endrebladet – som påminner om kommande aktiviteter i 
socknen skickas ut 3 ggr per år till ca 220 hushåll. Anna-Lena 
Svensson är ansvarig för detta.

Under året har en  hjärtstartare köpts in för insamlade medel 
och monterats åtkomlig  från stora trappan.           

Verksamhetsplan 2014:

En fläkt i köket vid glaskupan skall monteras 
för att undvika att utrymningslarmet går igång
när man lagar mat.
Invigning av ljud & bildanläggning.
Spela Brus i bygdegården

April Majbrasa och After eld
Maj Vårstädning 

+ städning av boden.

Maj Vårfest
Juli Sommarfest 
Juli Slåtter i Allekvia Änge
November Höstmarknad



Stort TACK!!

Endre IF vill tacka för den här 
säsongen och samtidigt tacka alla 
som arbetat och ställt upp i och 
omkring alla hemmamatcher i 
Södervärnshallen. 

Säsongen har varit fantastisk. Vem kunde tro att 
vi skulle få en VM-mästarinna i laget och 
dessutom 4 stycken till från Endre som deltog i 
VM:et. Vem kunde hoppas på att Endre skulle 
sluta 3:a i serietabellen. 
Vi har mycket att glädjas åt och vi hoppas att ni 
alla har lust och energi att fortsätta jobba med 
oss även nästa säsong.

Styrelsen Endre IF



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

* 30 april Vi firar Valborgsmäss som vanligt på
backen med Campanakören och vårens  
sånger! Elden tänds 20.00! 
Efter elden samkväm i bygdegården. 

* 3 maj  Fagning i Allekvia änge med början 
kl.9.00 

Röda Korset bjuder på lunch och efter-
middagsfika.

* 5-6 maj Städning i Endre bygdegård

* 16-17 maj Campanakörens vårkonsert. Se annons i 
bladet, tidningen och på flera 

anslagstavlor 
på ön.

* 20 juni Midsommarfirande med 
Röda Korset i Allekvia änge. 
Se annons i bladet.

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

* 12 juli Sommarfest precis som vanligt med grillat 
lamm och yxkastning! Lapp i lådan.

* Juli Slåtter i Allekvia änget



Endre Flyg presenterar: 
Vårfesten 2014 

Vi erbjuder dig och dina vänner och bekanta ett uppbrott i 
vardagens tristess!

Den 10 maj kl. 18.30 i Endre bygdegård
startar en resa med sång, skratt, god mat 

och dans.
Under kvällen underhåller: Coverxpress

Packa med dig ett gott humör så lyfter vi!

För platsbokning: 
Lena: 0705-21 24 01 

0498261480@telia.com
Cecilia: 0703-32 76 22

patrikocecilia@hotmail.com
Senast onsdag 1/5

PRIS:200 kr/person
Välkomna önskar:

Anders Glansholm, Ylva Larsson, Ola Grytting, Lena Lindberg, 

Patrik och Cecilia Roos, Patrik & Jennifer Glimfalk



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

Manusstopp till nästa Endreblad blir 
den 15 aug. 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.


