Nr.3 2014

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

* 22 sept.

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

* 4 okt.

Loppis i Endre bygdegård.
Se annons i bladet.

* 12 okt.

2.

Nicaraguansk bondemässa i Endre kyrka
kl.19.00 tillsammans med Campanakören och
Melinska kapellet.

* 18 okt.

Tipsextra på storbildskärm, Engelsk öl och pubsnacks.
Se separat annons i bladet!!

* 1 nov.

Minnesgudstjänst i Follingbo kyrka kl.17.00
tillsammans med Campanakören.

* 8 nov.

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

* 30 nov.

1:a adventsfirande i Endre kyrka kl.18.00
tillsammans med Campanakören.
Därefter bjuder Röda Korset in till
adventskaffe i bygdegården med tårtbuffé.

* 3 dec.

Länsteatern spelar Spader Madame kl. 19.00

* 26 dec.

Campanakörens julkonsert.
Barlingbo kyrka kl.19.00

Bygdegårdsföreningen informerar!
§ Bräus i höst! Intresseanmälan till
Niclas Pettersson 070 – 348 34 37
§ Datakurs! Enklare datautbildning kontakta
Birgitta Hallgren tel: 311 72
§ 27 oktober startar målning och tapetsering av
biblioteket.
Kom gärna och va´ med. Vi startar kl.18.00
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Campankörens
julkonsert
Fredag den 26 december
kl. 19.00 i Barlingbo kyrka.
Vi sjunger gamla och nya
julsånger. Ta med vänner
och bekanta till en mysig
kväll i kyrkan.
Välkomna!

3.

Spelprogram för hemmamatcherna
2014-2015 i Södervärnshallen.
Endre IF möter följande lag:

Sönd.

21 sept.

Kl. 13.00

Karlstad IBF

Sönd.

12 okt.

kl. 13.00

Pixbo Wallenstam IBK

Fred.

17 okt.

kl. 19.00

Rönnby Västerås IBK

Sönd.

26 okt.

kl. 13.00

KAIS Mora IF

Sönd.

16 nov.

kl. 13.00

FBC Uppsala

Sönd.

23 nov.

kl. 13.00

IBK Dalen

Fred.

28 nov.

kl. 19.00

Huddinge IK

Sönd.

30 nov.

kl. 13.00

IKSU

2015
Sönd.

4 jan.

kl. 13.00

Telge SIBK

Sönd.

11 jan.

kl. 13.00

IBF Falun

Sönd.

25 jan.

kl. 13.00

Djurgårdens IF IBF

Sönd.

15 febr.

kl. 13.00

Täby FC IBK

Lörd.

14 mars.

kl. 14.00

Jönköpings IK

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!

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

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

Lördagen den 8 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
5.

Den första advent 2013 öppnade Välkommen H.E.M i en flygel till
gamla tingshuset i Endre. Välkommen H.E.M är ett lite café som
även säljer saker till hemmet. Sedan verksamheten öppnade har
det kommit folk både från när och fjärran som har fikat och
shoppat. Jag som driver stället heter Hanna och jag har i många
år haft en dröm att ha ett eget litet café. Nu har den drömmen
blivit verklighet och att vi får så många uppskattande ord av våra
besökare gör det hela ännu roligare. Under sommaren har vi haft
öppet torsdag till söndag men från vecka 33 återgår vi till våra
ordinarie öppettider som är lördag och söndag 11 – 16. Vi hälsar
nya alla välkomna in till oss för att njuta av vårt kakbord.
Mer info hittar ni på vår hemsida www.valkommenhem.com eller
följ oss på facebook.

6.

Lärarinnan har talat med klassen om
hygienens betydelse:
- Nå varför bör vi ha rent och snyggt
hemma?
- Det kan komma gäster.
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- Jaså, Johansson ska lämna
sin hembygd?
- Ja, det är ju livsfarligt att
bo kvar här längre.
- Jaså, hur så?
- Jo, jag såg att
skytteföreningen siktar in
sig på pensionärer nu.

Karin var ute och körde och blev
stoppad i en fartkontroll. Hon hade
kört för fort. Polismannen bad att
få se hennes körkort. Karin snörpte
på munnen och svarade:
- Nu får ni väl ändå ge er. I går
beslagtog ni mitt körkort och idag
vill ni att jag ska visa det!!

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

Tipsextra på storbildsskärm!
Du som gillar fotboll och inte vill sitta hemma
ensam och titta, kom då till Endre bygdegård och
njut matchen i glada vänners lag.
Lördag den 18 oktober kl.16.00 – 19.00
Engelsk öl och Pubsnacks 50:- då ingår första ölen.
Anmälan görs till Lasse Grahnström 073-562 85 50
före den 13/10.

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
e-postadress: annalena.svensson@telia.com

Manusstopp till nästa Endreblad blir
den 11 jan. 2015!!!!!!!!!
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.

