Nr.1 2016

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

* 10 febr.

Årsmöte med Hejdeby och Endre
Röda Kors kl.18.30 i Endre bygdegård.
Se annons i bladet!

* 10 febr.

Årsmöte Bygdegårdsföreningen kl. 19.30 i
Endre bygdegård efter Röda Korsets årsmöte.
Se annons i bladet!

* 28 febr.

Rock´n roll och Storykväll med The Cadillac Band
och Little Gerhard kl. 19.00 i Endre bygdegård.
325:- för 3 tim. show.
Biljettbeställning: 0702 786777 eller 0707 940422.

* 22-23 april Loppis och REA på allt vid Prästgården 155
(Mittemot Janstis Svets & Mek.) Kl. 11.00 – 16.00
på fredagen och kl.10.00 – 16.00 på lördagen.
Välkomna! Birgitta Solfeldt Vallin

* 30 april

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

* 2-3 maj Städning i Endre bygdegård kl.18.00-21.00
Vi bjuder på macka och kaffe.
* 20-21 maj Campanakörens vårkonsert. Se annons i bladet,
tidningen och på flera anslagstavlor på ön.

ÅRSMÖTE
ENDRE– HEJDEBY RÖDA KORS
Onsdag 10 feb. Kl 18.30
****************************

ÅRSMÖTE
ENDRE BYGDEGÅRDSFÖRENING
Onsdag den 10 feb. kl 19.30
ENDRE BYGDEGÅRD
Smörgåstårta, kaffe o kaka

Underhållning:
Janne Manni
**************************************
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-Hur många
mjölksorter finns det
mamma?
-- Lättmjölk,
mellanmjölk,
minimjölk…. Men varför
undrar du det
förresten?
-- Jag har just ritat en
ko, men jag vet inte
hur många kranar det
ska vara.

Det hade regnat hela tiden och en
av hotellets gäster meddelade att
han tänkte avbryta semestern och
resa hem.
- Trivs du inte här? Undrade
värdinnan.
- Jovisst, jättebra. Men det regnar
billigare därhemma.
*****************************
Förman Norlander brukar bråka
med lärlingen Emil. En dag
kommer Emil till arbetsplatsen i
ett nytt blåställ.
- Jaså, du har äntligen fått råd
att köpa dig ett nytt ställ, säger
förmannen.
- Ja, svarar Emil, men du
behöver bara byta byxfickorna
på dina du!

Skogsavverkning vid Kvinnbrymyr.
I skogen intill Visbyvägen mellan Lera avfarten och sanatorievägen
har den ”gamla” tallskogen avverkats med syfte att senare plantera
ny skog. Några naturintresserade Endrebor har undrat varför man
har sparat några hela tallar och kapat andra träd i olika höjder så
här kommer lite allmän info.
Att totalavverka skogar förändrar på ett påtagligt sätt
livsbetingelserna för de mossor, lavar, insekter, fåglar, mm som
finns i området. Många arter är beroende av lång
skogs/trädkontinuitet, d.v.s. att skogsförhållandena är stabila över
tid för att de har svårt att flytta till en annan skog när
livsbetingelserna ändras för påtagligt. För att underlätta för dessa
organismer och ”brygga över” förhållandena till den nya skogen
vuxit till sig är skogsägarna skyldiga att spara s.k. generell
naturhänsyn. Det betyder att på varje avverkningsområde skall
man i förekommande fall spara: död ved, gamla träd, boträd,
bärande träd och buskar (apel, rönn, sälg och fågelbär) ovanliga
träd, hänsynskanter mot bl.a. jordbruksmark, bebyggelse,
vattendrag, häll och sankmarker. På denna avverkningstrakt har
man sparat några gamla tallar ute på hygget + ett mindre område i
västra kanten med flera gamla träd. (Gamla och halvgamla träd
behövs som livsmiljöer för lavar, mossor och vedlevande insekter
och det är meningen att de skall stå kvar även när den nya skogen
vuxit upp. Om det inte finns några 150 - 200 åriga träd i området
finns det inga ”boplatser” kvar för dess krävande arter.) Några
stående torra träd har sparats samt några s.k. högstubbar. Dessa
har två syften dels att öka mängden död ved på hygget eftersom
man även har kört bort alla toppar och grenar för flisning. Den
döda veden behövs som livsmiljöer för sällsynta lavar, mossor,
svampar och insekter, men också som ”jakttorn” för ugglor, hökar,
vråkar m.fl. för att sitta och spana efter möss, grodor, mm. Att det
är olika höjd på dem beror på att de lägsta är kapade för att det
sitter fastväxt gammal taggtråd i dem, andra för att det passade
med krökar eller skador. Generellt brukar

högstubbar vara 3-4 meter höga. Utöver generell naturhänsyn
skall även hänsyn tas till: det sociala livet – frekventerade stigar,
rastplatser, mm skall hållas öppna och får inte köras sönder,
samt till forn- och kulturlämningar (ex.vis gravhögar, fornvägar
och sojden). För att markera forn- och kulturlämningar sparas
1,5 – 2 meters ”kulturstubbar” runt eller längs med dessa.
Detta har tillkommit för att det har hänt att man tagit tillräcklig
hänsyn vid avverkningen men sedan har de som kört ut riset
eller de som markbereder hygget inför planteringen inte
uppmärksammat lämningarna och därför kört sönder dem.
Finns det fler frågor eller undringar får NI gärna höra av Er.
Urban Svensson 072 741 15 45

Hemmamatcher under våren 2016
Sönd.

24 jan.

kl. 13.00

Fred.

12 febr. kl. 19.00

Täby FC IBK

Sönd.

14 febr. kl. 13.00

Pixbo

Fred.

26 febr,. kl. 19.00

Rönnby

Sönd.

6 mars

Jönköping

kl. 16.00

IKSU

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!
Låt oss fylla nya arenan till bredden!!!
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Endre Bygdegård,
Söndag den 28 februari kl. 19.00
Nostalgi Rock´n roll show i 3 tim. med The
Cadillac Band, Little Gerhard,
Janne Lucas Persson, m.fl.
För biljetter ring: 0702-78 67 77 eller
0707 940422 Eller
tcbbiljettbokning@yahoo.se
,
Biljettpris: 325:För mer info: www.tcband.se (Reservation för
ändringar)
Arrangör är artisterna i samarbete med
lokaliteternas innehavare

Vårkonsert med Campanakören
den 20 - 21 maj i Endre bygdegård
”Svensktoppslåtar”
Fredag den 20 maj kl.19.30
Lördag den 21 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!!!

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

och
Välkommen till Loppis och REA på allt.
Prästgården 155
(mitt emot Janstis Svets & Mek.)
Fredag den 22 april. kl. 11.00 – 16.00
Lördag den 23 april. kl.10.00 – 16.00
Alla varmt välkomna!
Birgitta Solfeldt Vallin

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. 2016!!!!!!!!!
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.

