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????????????????????????
Vad händer i Endre

(Datum och tider att skriva in i almanackan

* 30 jan. 4H start se program i bladet!

* 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre 
Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby gamla skola. 

* 22 febr. Årsmöte Bygdegårdsföreningen  kl. 19.00  i 
Endre bygdegård.

* 21 mars Tipslördag kl. 15.30 – 19.00. 
Se annons i bladet!

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

* 2 maj Fagning i Allekvia änge kl. 9.00.
Röda Korset bjuder på lunch och kaffe.

* 4-5 maj Städning i Endre bygdegård från kl.18.00

* 8-9 maj Campanakörens vårkonsert. Se annons i bladet,    
tidningen och på flera anslagstavlor på ön. Är det 
stor anstormning så kan det bli ev. en konsert 

den 
10 maj också.



Hemmamatcher under våren 2015

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

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. 

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



Nostalgi Rock’n Roll & 

Rockabilly Tour 

The Cadillac Band and 

Special Guests 

Endre Bygdegård, 
Fredag 6 Mars och Lördag 7 Mars, kl. 20.00 

Nostalgi Rock´n roll shower med The Cadillac 
Band, Little Gerhard, Janne Lucas Persson, 

Claes-Göran Hederström, 
Erica Larsson och Medina Karatas m.fl. 

För biljetter ring: 0498-311 72 eller 
0702-78 67 77, 

alternativt boka via mail på: 
tcbbiljettbokning@yahoo.se 
Biljettpris: 315:- (vuxen) och 

150:- (ungdom 10-15 år) 
För mer info: www.tcband.se (Reservation för 

ändringar) 
Arrangör är artisterna i samarbete med 

lokaliteternas innehavare 



Ni som är mellan 6 år och upp, är välkomna till
Endre bygdegård kl:18.00-20.00

30 Jan  Terminsstart: Pulkabacken
Med tag föräldrar och picknickkorg, grill finns.
OBS: Om det inte är snö, samlas vi i bygdegården 
och leker lite lekar.

13 Feb Bakning och Årsmöte 
Vi kommer att baka något smarrigt, gå igenom årets 
aktiviteter.
Föräldrar är välkomna att vara med.   

13 Mars  Kom och lek med färg

29 Mars Årsmöte Gotlands 4H
14:00-16:00

17 April  Tipspromenad
Vi kommer gå en härlig runda och grilla lite efteråt.

15-16 Maj Övernattning
Från fre 15/5 kl:17.00 till lör 16/5 kl:15.00
Dropp in med Tacos.
Vi kommer bland annat att spela spel och se film.

5 Juni  Avslutning: Utelekar på fotbollsplan
Med tag föräldrar och picknickkorg, grill kommer finnas.
OBS: Vid dåligt väder är vi i Bygdegården

Hoppas vi ses!
Christin och Denise
För mer information gå in på vår hemsida 
www.endre4h.se
För mer information om 4H gå in på www.4h.se
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Egon och Benny var ute och 
fiskade. Det nappade stup i ett. 
Efter en stund tog Egon 
fiskekniven och ristade ett 
märke i kanten på ekan.
- Vad gör du, sa Benny.
- Jag bara märker ut vårt fina 
abborrställe.
- Å, vad du är korkad! Tänk om 
vi inte får låna samma båt 
nästa gång!

- Lisa, är din man snäll?
- Om han är! Han är så
snäll så att han drar sig 
för att piska mattorna!

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

*
+++++++++++++++

Det knackade på dörren hos sjuke gubben Emil varpå
Emil ropar:
- Vem är det?
- Det är Krantz från vårdcentralen!
- Lägg den i farstun jag är ju inte död än!

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

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 21 mars kl. 15.30 – 19.00

Engelsk öl och Pubsnacks 50:- då ingår första ölen.

Anmälan görs till Lasse Grahnström 073-562 85 50
senast den 18/3.



Vårkonsert med Campanakören
den 8 - 9 maj

”Släpp Sångarna Loss”

Campanakörens vårkonsert i 
Endre bygdegård 

Fredag den 8 maj kl.19.30 
Lördag den 9  maj kl.18.00

(Ev. söndag den 10 maj)

Det kommer att vara annons i tidningen och 
affischer lite varstans på stan och i Endre. 

Vi kommer att  ha förbokade biljetter med fria 
sittplatser!!!



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. 2015!!!!!!!!!

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.


