Nr.3 2016

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

* 4 nov.

Syföreningsauktion i Endre bygdegård kl.18.00.
Se annons i bladet!

* 5 nov.

Minnesgudstjänst i Follingbo kyrka
tillsammans med Campanakören.
För tider se predikoturerna.

* 12 nov.

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

* 13 nov.

Afternoon Tea i Endre bygdegård kl.13 – 16.
Se annons i bladet!!

* 27 nov.

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

* 26 dec.

Campanakörens julkonsert.
Barlingbo kyrka. Kl.19.00 .
Se annons i bladet!

Adventsfirande med
i

Endre kyrka
Söndag den 27 november

med

Campanakören
Annandag Jul
kl.19.00 i Barlingbo kyrka
VÄLKOMNA!
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Telefonen ringde på BB och en
upphetsad röst sa:
- Jag kommer in med min fru. Hon
ska ha barn.
- Är det här hennes första barn?
Frågade barnmorskan.
- Nej nej det här är hennes man!
*****************************

Under hela matchen hade
fotbollsfantasten hejat
högljutt på hemmalaget.
Plötsligt blev han tyst och
vände sig till kamraten
bredvid och viskade:
- Jag har förlorat min röst.
- Var inte orolig. Du hittar
den i mitt vänstra öra.

Det var vinter och norrmän och
svenskar hade fisketävling.
Norrmännen hörde att
svenskarna fått massor av fisk
och sände en spion. När han
kom tillbaka ropade han:
- Grabbar, de har borrat hål i
isen!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
En reporter på en lokaltidning skulle göra reportage om livet på ett
ensligt beläget familjejordbruk. När han knackade på dörren så
öppnades den av en liten pojke i nioårsåldern.
- Hej har du pappa hemma?
- Nej, han blev överkörd av traktorn.
- Har du mamma hemma då?
- Nej hon blev överkörd av traktorn.
- Men, har du någon stora syster hemma då?
- Nej, hon blev överkörd av traktorn.
- Men vad hemskt! Bor du alldeles ensam här på gården?
- Ja.
- Vad gör du då om dagarna?
- Kör traktor

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Göran frågade sin fästmö om hennes arbetskamrater hade beundrat
hennes förlovningsring.
- Ja, inte bara det, suckade hon.
Tre av dem kände till och med igen den!

Afternoon Tea
i Endre bygdegård
Söndag den 13 november
Kl. 13.00 – 16.00
Endre IF:s F-00/02
bjuder in till Afternoon tea i Endre
bygdegård.
Pris: 0-5 år
20:6-12 år 50:13 år och uppåt 80:-

Spelprogram för hemmamatcherna
2016-2017 i ICA MAXI arena
Endre IF möter följande lag:

Sönd.
Sönd.
Sönd.
Sönd.
Fred.
Sönd.

18 sept.
9 okt
23 okt.
30 okt.
2 dec.
18 dec.

kl. 14.30
kl. 13.00
kl. 13.00
kl. 13.00
kl. 19.00
kl. 13.00

IKSU Obs! TV-match!!
Rönnby Västerås IB
Warberg IC
Karlstad IBK
FBC Uppsala
Pixbo Wallenstam IBK

2017
Sönd.
Sönd.
Fred.
Sönd.
Sönd.
Sönd.
Sönd.

8 jan.
22 jan.
10 febr.
19 febr.
26 febr.
5 mars
12 mars

kl. 13.00
kl. 13.00
kl. 19.00
kl. 13.00
kl. 13.00
kl. 13.00
kl. 13.00

FBC Kalmarsund
Linköping IBK
Täby IS IBK
IBK Dalen
Tyresö Trollbäcken IBK
KAIS Mora IF
Malmö FBC

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Endre IF informerar!
Vad gäller årskort och kostnader är det detsamma som förra året. En
ändring dock. Ungdomar upp till 12 är gratis.
12-16 år 20:För mer information och bokning av plats och årskort kolla på Endres
hemsida: www.endreif.se
Är det några problem kontakta
Elisabeth Johansson 0733-76 86 22
Endre IF hälsar alla varmt välkomna till en ny säsong!

Syföreningsauktion
i Endre bygdegård
Fredag den 4 november kl.18.00
Sedvanliga syföreningsauktionen med
kaffekalas och lotterier.
Sång och musik med
Eric Larsson och Margaretha Andersson
Sedan ropar vi in hantverk, bakverk m.m. och
Peder Fohlin svingar klubban.

+++++++++++++++++++++++

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

Lördagen den 12 november kl.10-15
ordnar Endre bygdegårdsförening marknad i
Endre bygdegård

Vill du boka bord kontakta då:
Anna-Lena 070-200 92 29
Välkomna!

Glöm inte bort att du även kan läsa Endrebladet
på nätet. Endre socken har en egen hemsida med adress:
www.endre.nu Dessutom finns det en grupp på facebook
som heter Endre socken där du också kan läsa Endrebladet.
*******************************
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 11 jan. 2017!!!!!!!!!
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.

