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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.

* 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.

* 30 maj

Försäljning och Loppis i Endre bygdegård.
Kl. 10.00 – 16.00

* 1 och
2 aug.

Loppis och Rea på keramiksaker vid
Endre Prästgården 155 mitt emot
Janstis Mek & Svets kl.10.00 – 16.00

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

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

”Nyblivna” lammbönder i Endre
Vi tänkte på detta vis presentera oss och lägga ut en
efterlysning efter mer betesmark. De flesta av er har kanske
redan uppmärksammat att det har kommit lamm till
Endregårda, i den gamla ladugården där det inte har bott
djur på sjuttio år. Jag Malin, som är Karin Tibergs dotter,
bestämde mig för att försöka genomföra min dröm sedan
många år, att skaffa lamm. Så övertalade jag min sambo Åke
att bli med på projektet. Vi köpte in ursprungsbesättningen
från Sproge 2011, femtiofyra äldre tackor med lamm, där
många av tackorna gick till slakt redan första året. Nu har
besättningen växt till nittiotre tackor som är av blandras
gotländska pälsfår och Leicester, en engelsk vit pälsras.
Vi tillvaratar både kött och skinn från lammen.
Innan vi startade lammverksamheten blev vi varnade för att
det inte är någon dans på rosor och det har vi också fått
erfara. Det har varit parasiter och fästingfeber, torka, blöta
rasthagar och nedblåsta tält. Men vi ger inte upp! På grund
av den dåliga lönsamheten, har vi ett mål om att utöka till
ungefär 150 tackor. Endregårda är avstyckad och vi har inte
egen mark mer än till rasthagar. Om vi ska utöka, måste vi
därför höra oss för om det finns betesmark att tillgå från
annat håll.
Alltså, har ni marker som ni vill ha betade, så kan vi bistå
med hungriga lamm!
Bästa hälsningar från Åke och Malin (telefon 0498 271274
eller 0702 834463)

Stort TACK!!
Vi vill på detta sätt tacka alla som hjälpt
till i Södervärnshallen och alla våra
medlemmar, supporters, sponsorer med
flera för god hjälp och gott stöd genom
hela Superligan och slutspelet.
Vi har mycket att glädjas åt och vi
hoppas att ni alla har lust och energi att
fortsätta jobba med oss även nästa
säsong.
Säsongen har varit fantastiskt spännande
och rolig. A-laget tog sig till kvartsfinal i
5 matcher mot IKSU.
Marginalen var hårfin att det skulle räcka
till semifinal denna säsong men det ville
sig inte.
Vi hoppas att ni vill fortsätta stötta och
heja fram tjejerna även nästa säsong
2015/2016 då vi fortsätter spela i
Svenska Superligan.
Välkomna till invigningsmatchen
den 26 september i nya arenan!!!
Medlemsavgift 300:-/pers.
Familj med barn under 18 år 600:-/familj
Bg. 5037-5591

Endre bygdegårdsförening
Verksamhetsberättelse för år 2014
Fakta om året som gått:
Medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund
Föreningens medlemmar har köpt andelar i bygdegården, därför
tas ingen medlemsavgift ut.
Verksamhet 2014:
Årsmötet den 23 februari med 13 personer närvarande.
Efter flera års hårt arbete från fiberföreningen och många
frivilliga sattes fibern i drift i slutet av april. Bygdegården har nu
100 + 100 mbit bredband.
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.
Projektet med ljud- och bildanläggning slutfördes under våren. Projektet
har utförts av skolelever under ledning av Anders Glansholm.
Den årliga vårstädningen genomfördes den 5 och 6 maj. Två kvällar där
Endreborna gemensamt storstädade både ute och inne i Bygdegården.
Birgitta med flera fixade kaffe och smörgåsar.
Sommarfesten den 12 juli hölls vid bygdegården. Lamm grillades och
avnjöts i vanlig ordning med sedvanliga arrangemang såsom yxkastning
och skytte mm. Uppslutningen var sämre än vanligt vilket varit en trend
de senaste åren.
Slåtter i Allekvia änge genomfördes i juli.
En trevlig höstmarknad genomfördes den 8 november. Flertalet seriösa
försäljare sålde sina varor. Gunilla Karlsson samordnade
arrangemanget.
Vid två tillfällen under hösten anordnades Tipslördag med bolagstips
och snacks under tiden som veckans match pågick. Lars Grahnström
och Lars Porselius höll i arrangemanget.
Den 3 december gästade länsteatern bygdegården med Spader
Madame.

Under vår och höst spelades det bräus i bygdegården.
Under hösten hölls två datakurser, en för nybörjare och en
fortsättningskurs.
Under hösten renoverades biblioteket med målning, tapetsering och
nytt golv. En väggmonterad filmduk och en bärbar videokanon har
införskaffats.
Bygdegården har hyrts ut under året vid 288 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.
Verksamhetsplan 2015:
En fläkt i köket vid glaskupan skall monteras för att undvika att
utrymningslarmet går igång när man lagar mat.
Tillsnyggning på utsidan efter diverse grävningar. Skärmvägg vid
sopbod, uppsnyggning vid grillplats samt plantering av blommor.
Tipslördag.
Datakurs fortsättning.
Spela Bräus i bygdegården.
April
Maj
Maj
Juli
Juli
November

Majbrasa och After eld
Vårstädning + städning av boden.
Vårfest
Sommarfest
Slåtter i Allekvia Änge
Höstmarknad

Hej!
Jag heter Pontus Björkdahl och är Lic Personlig
Tränare!
Jag har öppnat en PT verksamhet här i Endre (vid
bygdegården) som heter PB Training och är
anpassat för alla olika individer.
Det kan va allt från dom som bara tänkt att dom
skall komma igång med sin träning men ej vet hur,
eller det kan ju va så att man inte vill/törs åka in på
ett stort gym med massor av folk.
Min verksamhet riktar sig till 100% på kunden och
har ett nybyggt fullfunktionellt gym som vi tränar i
helt utan störningsmoment utav andra.
Gå gärna in på min hemsida www.pbtraining.se och
läs mer och om du vill komma igång med träning
hos mig så maila eller ring så bokar vi in en gratis
konsultationstimme då vi pratar igenom det mesta
som berör dig och ditt mål.
Mvh Pontus Björkdahl. Lic Personlig Tränare.
0709-732 899
pb-training@outlook.com
PS. Kom gärna förbi på öppet hus den 4 maj från kl
19:00 och kolla gymmet o snacka träning.

Som pensionär och egen företagare erbjuder jag mina
tjänster såsom:
* Skoglig rådgivning
* Skogs/avverkningsplanering
* Skogsplantering
* Trädfällning
* Gränsletning, markering * Skadebesiktning
Tveka inte att fråga – det kostar inget!
Humana priser och innehar F-skattsedel och
motorsågskörkort
Urban Svensson, Endre tel: 26 15 45, 072-741 15 45
***************************************

Välkomna!!!
Loppis och REA på keramiksaker vid
Endre Prästgården 155 (mitt emot Janstis Svets & Mek)
Lördag den 1 augusti kl. 10.00 – 16.00 och
Söndag den 2 augusti kl.10.00 – 16.00

Vårkonsert med Campanakören
den 8 - 9 maj
”30 år i Finkan”
Campanakörens vårkonsert i
Endre bygdegård
Fredag den 8 maj kl.19.30
Lördag den 9 maj kl.18.00
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!!!
Boka hos Ulla tel: 26 14 26

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

och

Välkommen till Försäljning och Loppis i
Endre bygdegård
Lördag den 30 maj kl. 10.00 – 16.00
Alla varmt välkomna!
Birgitta
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-Sju barn! Har du verkligen
sju barn, Jerker?
- Äh, det är väl inget.
Brorsan har elva.
- Med samma kvinna?
- Nej, vi har var sin.
**********************
*
-Vad har 37:an gjort av min
papperskorg? Undrar
kaptenen.
- Den har jag satt i arresten,
kapten.
- I arresten? Varför det?
- Den var full, kapten…..
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤
-90-åriga tant Sara är hos
doktorn.
- Nu måste du ta det lite
lugnt. Du ska absolut inte
gå i trappor de närmaste
veckorna. Vi får ta nya
prover om tre veckor.
Tre veckor senare:
- Nu ser det mycket bättre
ut! Vilan gjorde nog susen.
- Kan jag börja gå trappor
igen?
- Javisst.
- Men vad skönt! Jag är så
trött på att klättra på
stupröret varje gång jag ska
gå ut eller kommer hem!

Stockholmaren hade just
flyttat ut på landet och stod
och pratade med grannen
över staketet. Just då
passerade en lastbil med en
last av grästovor på flaket.
- Så där ska jag också göra
nästa gång, sa stockholmaren.
- Göra vadå?
- Skicka gräsmattan till
klippning.
************************
*
-Varför gjorde du slut med
Janne?
- Äsch han sprang runt på
stans krogar och ställde en
massa idiotiska frågor.
- Vad frågade han?
- Han frågade efter mig.
***********************
*
-Krille satt på en
gatuservering i Paris och
drack ett glas vin. En
nykterhetsivrare kom fram
och sa på franska:
- Vet du om att alkoholen
dödar 900 000 fransmän per
år?
- Det har väl inget med mej
att göra, jag är ju svensk…

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

Manusstopp till nästa Endreblad blir
den 12 aug. 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.

