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-Två kompisar pratar om
en gemensam bekant som
just har skilt sig.
-- Varför fungerade inte
deras äktenskap?
-- Han var matematiker
och hon var oberäknelig.
-++++++++++++++++

Viktor, 4 år, sitter i ett hörn och
jobbar ivrigt med penna och
papper. Plötsligt ropar han
förtjust:
- Titta mamma, nu kan jag skriva!
- Så duktig du är. Vad står det?
- Det vet jag inte, jag kan ju inte
läsa än!
+++++++++++++++++++
- Vet du vilket vatten hantverkare
har i sina vattenpass?
-Rakvatten!
-********************’***
-- Men lilla Lisa, varför har du en
burk solcrème på frukost-bordet?
- Jo, mamma jag strök på lite på
brödskivan innan jag la den i
brödrosten så att den inte skulle
bli bränd!

-Två nattvandrare stod och
funderade på hur de skulle
komma över en bäck. Till
slut sa den ena:
-- Om jag tänder
ficklampan så kan du gå
över på strålen.
-- Jag är väl inte dum
heller. När jag kommer till
mitten kanske du släcker.
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨’
-Berra såg en balettföreställning för första
gången och efteråt blev
han tillfrågad om vad han
tyckte.
- jo för all del. Men jag
förstår inte varför de
dansade p tårna hela
tiden. Varför skaffar man
inte längre tjejer i stället?

Ät frukost på Mallas i sommar!
Under sommaren är ni välkomna att avnjuta vår
frukostbuffé tillsammans med våra B&B-gäster.
Vi har öppet 27 juni till 20 augusti. Den KRAVcertifierade frukosten serveras i växthuset
som invigdes sommarsäsongen 2015.
Sittplatser finns både i växthuset, på altanen
och ute i gräset.
Pris 75 kr för vuxna
50 kr för barn 3-15 år,
mindre barn gratis.
Ring eller skicka sms till
Jenny på 073-676 3615 dagen innan – så vi vet
att vi har fler frukostgäster än övernattande ☺
Välkomna önskar Jenny & Hans
Mallas Stenstugu B&B
www.mallas.se
PS. Gilla gärna Mallas Stenstugu på Facebook!

ENDRE HEJDEBY RÖDA KORS
BJUDER IN TILL!
FAGNING ALLKEKVIA ÄNGE ENDRE
LÖRDAG 7 MAJ KL 9 – 13
Vi bjuder på korv & potatissallad

MIDSOMMARFEST ALLKVIA ÄNGE
FREDAG 24 JUNI
SILLUNCH – KL 12 PRIS 100 KR
Anmälan: Gunvor Allqvie mobil 070 583 7849
Mail allqviarna@hotmail.com

MIDSOMMARFEST KL 13
Dans kring midsommarstången
Musik Siv Jakobsson och Greta Hoffman
KAFFE & SAFT SERVERAS

Endre Bygdegård, Miljöcertifierad av Bygdegårdarnas Riksförbund
Endre bygdegårdsförening Verksamhetsberättelse för år
2015
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:

Susanne Pettersson (sammankallande)
Gertrud Karlsson
Emilia Stengård

Revisorer:

Sven Ringqvist
Karl-Ola Häglund
Emilia Stengård och Yvonne Lindvall

Revisorsuppleanter:

Styrelsen har haft 6 protokollförda möten
Verksamhet 2015:
Årsmötet den 22 februari med 13 personer närvarande.
Under våren hölls en fortsättningskurs i data.
Vid ett tillfälle under våren anordnades Tipslördag med
bolagstips och snacks under tiden som veckans match pågick.
Lars Grahnström och Lars Porselius höll i arrangemanget.
Den 6 och 7 mars uppträdde The Cadillac band, Little Gerhard,
Janne Lukas m.fl.
Föreningen arrangerade ett välbesökt valborgsmässofirande vid
elden med sång av Campanakören.
Prästen Janne Manni höll tal till våren och
bjöd in till samkväm i bygdegården efter elden.
Den årliga vårstädningen genomfördes den 4 och 5 maj. Två
kvällar där Endreborna gemensamt storstädade både ute och
inne i Bygdegården. Birgitta med flera fixade kaffe och
smörgåsar.
Ivan Larsson och Per Björkegren byggde en avskärmning vid
sopboden.
Uppsnyggning på framsidan med borttagning av träd och
uppgrusning.
Alf Johansson utförde en kajfräsning och monterade en fläkt i
spiskåpan som sedan Isak Stengård installerade.
Slåtter i Allekvia änge genomfördes i juli.

Den 2 oktober gästade länsteatern bygdegården med
föreställningen ”Ensamma tillsammans.”
Under hösten monterades en flaggstång på framsidan.
En trevlig höstmarknad genomfördes den 7 november. Flertalet
seriösa försäljare sålde sina varor. Anna-Lena Svensson och
Birgitta Solfeldt Vallin samordnade arrangemanget.
Den 17 november visades en TV-match med Endre IF.
Under hösten köptes det in begagnade sängar av god kvalité.
Bygdegården har hyrts ut under året vid 264 tillfällen. Av dessa
är 11 ungdomsuthyrning (4H). 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 2016:
Tipslördag.
Släktforskning.
Öl- eller vinprovning.
April
Maj
Juli
November

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

????????????????????????
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 med bland

annat
musiktävling . Alla Välkomna!

* 2-3 maj Städning i Endre bygdegård från kl.18.00

* 7 maj

Fagning i Allekvia änge kl. 9.00-13.00.
Röda Korset bjuder på lunch och kaffe.
Se annons i bladet!

* 2021 maj

Campanakörens vårkonsert. Se annons i bladet,
tidningen och på flera anslagstavlor på ön.

* 24 juni

Midsommarfirande i Allekvia änge.
Se annons i bladet!

* 27 juni-20 aug. Frukostöppet på Mallas B&B.
Se annons i bladet!

* 6 aug.

Sommarfest vid Bengt Björkegrens dammar.
Se annons i bladet!

Vårkonsert med Campanakören
den 8 - 9 maj
”Campanakören är radioaktiva”
Campanakörens vårkonsert i
Endre bygdegård
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!!!
Boka hos Ulla tel: 26 14 26
******************************************
**

Information om Hjärtstartaren
i
Endre bygdegård
Nya kontaktpersoner:
Martina Olofsson 073 8406924
Jonny Nordström 072 5278104
Samtidigt flaggar vi för att repetera kunskaperna om
hjärtstartaren.
Finns intresse till hösten att repetera kunskaperna???
Kontakta gärna någon i styrelsen.

Lördagen den 6 augusti
Klockan 15.00
vid Bengts dammar.
Nytt koncept;
Vi leker lite bl a,
Ro ut i båt runt öarna. Egna flytvästar.
Meta karp, eget spö.
Bada
Tipspromenad.
Yxkastning.
Spela kubb.
Fotbollsspel.
MM
Ni tar med vad ni vill grilla, dricka m.m.
Vi fixar bord och bänkar
och grillar.

Hela kalaset är gratis!!
Vad tror Ni om detta upplägg, kan det vara
något ??
Prel anmälan 31 juli.
Niklas Pettersson 26 14 58 eller
Birgitta Hallgren 311 72

VÄLKOMMEN
önskar styrelsen
Endre Bygdegårdsförening

Stort TACK!!
Vi vill på detta sätt tacka alla som hjälpt till i
ICA MAXI Arena och alla våra medlemmar,
supporters, sponsorer med flera för god
hjälp och gott stöd genom hela Senska
Superligan och slutspelet.
Vi har mycket att glädjas åt bland annat
har vi ökat publiksnittet med drygt 250
pers. per match och publikrekord 1750
personer i slutspelet!! Oj, oj, oj!!!
Vi hoppas att ni alla har lust och energi att
fortsätta jobba med oss och följa oss även
nästa säsong.
Det har varit en fantastiskt spännande och
rolig säsong. A-laget tog sig till semifinal i 3
matcher mot Pixbo som blev för svåra.
Marginalen var hårfin att det skulle räcka till
flera matcher i semifinalen denna säsong
men det ville sig inte.
Vi hoppas att ni vill fortsätta stötta och heja
fram tjejerna även nästa säsong 2016/2017
då vi fortsätter spela i Svenska Superligan.
Medlemsavgift 300:-/pers.
Familj med barn under 18 år 600:-/familj
Bg. 5037-5591
Styrelsen Endre IF

Glöm inte bort att du även kan läsa Endrebladet
på nätet. Endre socken har en egen hemsida
med adress: www.endre.nu och så har vi en
grupp på facebook som heter Endre socken. Gå
gärna med där!
*******************************
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. 2016!!!!!!!!!
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.

