Om du försöker att ignorera
en knackning på din dörr,
skrik då inte "nej"
när någon frågar "är det någon hemma?"
Nalle Phu

WAGGARN & THE CRUISERS

LÄGENHETER i ODENSVI

från Gamleby kommer till Odensvi

Skulle du eller någon du känner kunna
tänka dig att flytta till en nybyggd lägenhet i
Odensvi inom en femårsperiod?

Kom och digga till härlig rockń roll
och gamla klassiker

lördag den 29/4 i Odenskans.
Vi börjar kl. 19.00 med Tapastallrik
för den som vill.
Annars kommer man lagom till
spelningen 20.30.

Kontakta i så fall Ingela eller Malin
(0493–21030) i Odensvi Intresseförening för
att göra intresseanmälan!

Pris med Tapas 250 kr/pers.
Pris för bara inträde 120 kr/pers.

Intresseföreningen i Odensvi genomför just
nu en marknadsundersökning för att se om
det finns intresse för att flytta till nybyggda
lägenheter i Odensvi.

Anmäl er senast 24/4 till Jörgen Carlsson
070–6628020 eller Malin Lööw–Johansson
0725–856870 eller 0493–21030

Att det finns ett dokumenterat intresse är en
förutsättning för att driva frågan om
byggnation av lägenheter i Odensvi.

Välkomna!

Johanssons
Bil & Allservice AB
072–1517964
Dags för sommardäck!
Hjulskifte 180:/4 hjul.
Omläggning och balansering på fälg 140:/däck.
Vi säljer däck och fälgar i alla prisklasser.
Ring för bokning och prisuppgift.
Välkomna
Smitterstad Vita Gården 1, 594 91 Gamleby
epost: jsonsbilall@comhem.se
www.johanssonsbil.nu
Annons i majbladet?
Jag vill ha annonserna senast 19 april!
helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

I dagsläget har Regenten Fastighets AB
lägenheter på 13 rum och kök i Odensvi.
Är ni intresserade att flytta till en lägenhet i
Odensvi går det också bra att ställa sig i
deras bostadskö.
(En lång bostadskö skulle vara ett
dokumenterat intresse för ytterliggare
lägenheter i Odensvi).
Mer information om Regenten finns på
www.regenten.se

Vårstädning
Auktionsgods mottages tacksamt
till vår Sommarauktion.
Ring Göran Carlsson 0493–21028
eller Per Wilén 0493–21111.
Odensvi Idrottsförening

Massage

Ordna med Filmkväll i Odenskans.

Marie Kumlin kommer till Odenskans
onsdag 12/4
Ring till Lanthandeln för att boka tid
0493–210 30.

Odensvi Intresseförening innehar ett certifikat
från Swedish Film där vi innehar rättigheten
för filmvisning i offentliga miljöer.
Är det någon förening som är intresserad av att
ha en filmvisning i Odenskans så går det bra.
Boka lokalen i Odensvi Lanthandel.

Välkomna hälsar Marie och Malin

Med vänlig hälsning
Odensvi Intresseförening

MODEVISNING i Odenskans

Vi hoppas att alla Ni som bor i Odensvi vill
betala medlemsavgiften för 2017 och fortsätta att
vara medlemmar och stötta OHF i sitt fortsatta
arbete för hembygden.
Medlemsavgiften är 60 kr / medlem och
sätts in på BG 56262801
innan 30 april 2017.
Tack på förhand!
Styrelsen för
Odensvi Hembygdsförening
Bokbussen
Lämna och hämta era böcker i affären om ni
inte har möjlighet att passa Bokbussen som
står vid Odensvi Lanthandel 13.3014.15
den 12/4 och 26/4.

Fru Bränning från Gamleby centrum
kommer till Odenskans och har modevisning
onsdag 12/4 kl. 18.00.
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!

April

Odensvi församling

Söndag

9/4

kl. 18.00

Gudstjänst

Torsdag

13/4

kl. 11.30

Skärtorsdagsmässa,
därefter Påskbord 100: i Odenskans ca 12.30

Söndag

16/4

kl. 18.00

Påskdagsgudstjänst. Kören medverkar!

Söndag

23/4

kl. 18.00

Gudstjänst

Lunch i Odenskans varje helgfri torsdag kl. 12.00 för 50: då ingår även kaffe och kaka!
MATSEDEL:
6/4 Pytt i Panna med Ägg, 13/4 Påskbord ca 12.30,
20/4 Isterband med dillstuvad potatis, 27/4 Fiskgratäng
Det anordnas av Kyrkan och det är Odensvi Lanthandel & Catering som står för maten.
VÄLKOMNA!

Odensvi IF

Årsavgiften för 2017 är:

Odensvi IF är en ideell förening. Vi är många
som lägger ner mycket tid och kraft år efter år för
att föreningen ska fungera och leva vidare.

Familjekort
400:
(med ett eller flera barn till och med det år
de fyller 20 år)

Vi sysslar huvudsakligen med fotboll för vuxna
samt för våra barn och ungdomar. Vintertid
håller vi skidbacken öppen i mån av snö.

Vuxna
150:
(från och med det året de fyller 20 år)

Tyvärr kostar allt detta en hel del pengar. Vår
största inkomstkälla är vår årliga sommarauktion
där många gör ett fantastiskt arbete. Vi får också
ett bidrag från kommunen men tyvärr så räcker
inte det.
Därför är vi mycket beroende av att ha en bred
grund av stödmedlemmar. Vi hoppas att just du
eller din familj är eller vill bli en av dessa
stödmedlemmar.

Vi har blivit moderna och skaffat ett
Swishkonto. Skicka in avgiften till nr:
1230485565.
Lättare och snabbare kan det inte bli. Skriv i
meddelandet vem pengarna kommer ifrån.
Du kan också sätta in pengarna på vårt
Bankgiro: 55959373.
Märk även här vem pengarna kommer ifrån.
Kontakta Per Wilém om du undrar över något.
Tel. 049321111 eller
mail: perwilen49@gmail.com
Tack på förhand
Odensvi IF

BOIF (Blackstad/Odensvi) hälsar alla välkomna till matcherna på
Odenskans och Torvalla
BOIF hemmamatch under april 2017
Torsd. 27/4
Sönd. 30/4

kl. 19.00
BOIF A  Rumskulla GoIF A
kl. 17.00
BOIF B  Överum B
Var matcherna spelas är ej fastställt, se vidare annonsering.
Köp gärna 100 kortet, så får ni se matcherna till rabatterat pris 30 kr.
Och Ni deltar i en lotteridragning varje match med många fina priser.
Välkomna till matcherna på Odenskans och Torvalla!

Min mailinglista för påminnelse av manusstopp för Odensvibladet har försvunnit från min dator.
Om du inte fick någon påminnelse inför detta Aprilnummer så beror det på att din mailadress försvunnit.
Vill du ha påminnelse varje månad några dagar innan manusstopp ber jag dig maila till mig:
helenbc76@gmail.com Skriv Odensvibladet i ämnesraden.

