Till att börja med, varför är vi så överdrivet
imponerade och intresserade av
stora dåd och ting,
när det faktiskt är de pyttesmå sakerna som
tillsammans gör det stora möjligt?

Röda korsets Årsmöte
måndag 13/3 kl. 19.00 i Odenskans.
Vi bjuder på fika.
Välkomna!
Odensvi Röda korskrets

Mat och Hantverksmässa
Lördag den 25 mars kl. 10.00–15.00
Rökt kött och fisk, ost och ostkaka,
honung, bröd, korv och
gårdsprodukter, träslöjd, sameslöjd,
flätade korgar, stickat och virkat,
keramik, porslinsmåleri, smide, batik,
konst, smycket, knep och knåp m.m.

Intresseföreningen Årsmöte
Intresseföreningen välkomnar alla till
årsmöte 14/3 kl. 19.00 i Odenskans.
Vi bjuder på kaffe och semla.

Välkomna
Odensvi Hembygdsförening
Årsmöte i Odensvi Hembygdsförening
söndag den 19 mars klockan 18.30
i Odenskans

Bokbussen

sedvanliga årsmötesförhandlingar
därefter bjuder vi på kaffe/the med bröd
Välkomna!

Mars

Lämna och hämta era böcker i affären om ni
inte har möjlighet att passa Bokbussen som
står vid Odensvi Lanthandel 13.3014.15
den 1/3, 15/3 och 29/3.

Odensvi församling

Söndag

12/3

kl. 11.00

Högmässa

Onsdag

22/3

kl. 18.00

Bildvisning i Odenskans; se separat annons!

Söndag

26/3

kl. 11.00

Gudstjänst. Sång av kören Kaffe och smörgås.
Nomineringsmöte t kyrkovalet.

Lunch i Odenskans varje helgfri torsdag kl. 12.00 för 50: då ingår även kaffe och kaka!
MATSEDEL:
2/3 Rotmos och fläsklägg, 9/3 Tjocka revben sås och potatis,
16/3 Korvstroganoff, 23/3 Fisksoppa, 30/3 Rökt fläsk med rotfruktsgratäng
Det anordnas av Kyrkan och det är Odensvi Lanthandel & Catering som står för maten.
VÄLKOMNA!

Massage
Marie Kumlin kommer till Odenskans
onsdag 1/3, 15/3 och 29/3
Ring till Lanthandeln för att boka tid
0493–210 30.
Välkomna hälsar Marie och Malin
Är du intresserad av Odensvi församlings
arbete i kyrkan?

Onsdag 22 mars 18.00
BILDVISNING!
Göran Svensson visar bilder från hans
MCresa i Norge, 2016.
Kaffeservering.
Alla intäkter går till fasteinsamlingen
"MatRätten  för allas Rätt till Mat!"
Välkomna!
Odensvi församling

Vi vill gärna bli flera!

MODEVISNING i Odenskans
Fru Bränning från Gamleby centrum
kommer till Odenskans och har modevisning
onsdag 12/4 kl. 18.00.
Kontakta
Göran Karlsson på tel 0730557721
eller Göran Svensson på tel 0702826119

Vi kommer göra en mingeltallrik inkl dryck
som vi äter under tiden visningen pågår.
Sedan är det provning och inköp av kläder.
Pris 100kr/pers.
Anmälan till Odensvi Lanthandel
049321030
eller Malin 0725856870
Välkomna!
Annons i aprilbladet?
Jag vill ha annonserna senast 19 mars!
helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

