Elden brinner sakta
med mysigt knakande ljud
att våren är här är fakta
kommen i blommig skrud
Blommor vaknar till liv
och träden står i blom
i denna vackra tid
man aldrig känner sig tom
STÄMMA

Simskola i Odensvi

Odensvi Förvaltning Ek. Förening
inbjuder till
Ordinarie Föreningsstämma
Odenskans.
Måndagen den 22 maj kl. 19.00.
Vi bjuder på fika.
Årsredovisningshandlingar finns tillgängliga
from den 10 maj.
Kontakta Per Wilén på tel. 049321122 eller
mejl: perwilen49@gmail.com
Välkomna
Styrelsen

Simskolan kommer att bedrivas vid Kyrksjön
i Odensvi.
Även detta år på kvällstid 16.30.
Vi startar 10 juli och har avslutning 28 juli.
Undervisningen kommer att ske av auktoriserad
instruktör från Västerviks simsällskap.
Ålder på deltagarna är från 6 år.
Begränsat antal så "först till kvarn".
Simskolan kommer att vara kostnadsfri.

Hembygdsföreningen ordnar slåtter
i Hembygdsparken onsdag den 31/5 kl. 18.00.
Ta med kratta och trimmer.

Sista anmälningsdag är 3 juni.
Anmäl er på mail: nina.loow@hotmail.com
eller tele: 0731838328.
Välkomna önskar
Odensvi föräldraförening

Välkomna!
Röda Korsets dag
Städdag vid
Informationsplatsen i Odensvi
16/5 kl. 18.00.
Alla hjärtligt välkomna att hjälpa till.
Massage
Marie Kumlin kommer till Odenskans
onsdag 10/5
Ring till Lanthandeln för att boka tid
0493–210 30.
Välkomna hälsar Marie och Malin

Vi serverar fika vid affären
lördag 13/5 kl. 1014 till minne av
grundaren för Röda Korset.
Lotteriförsäljning.
Välkomna
Röda Korset Odensvi
LOPPIS vid affären
13/5 kl. 1014.
Boka ett bord på tel 210 30.

Medlemsavgift till
Odensvi föräldraförening 2017.
Bidra till barnen i Odensvi genom att betala
150 kronor/familj till föräldraföreningen
på bankgiro 57731192 ange ditt namn.
Vi aktiverar barnens fritid och är ett stöd för
förskolan och fritids.
Vi är tacksamma för ert stöd!
Med vänliga hälsningar
Odensvi föräldraförening

Den 22 juli ordnar vi en hemvändardag
i Hembygdsparken.
Mer info kommer i Odensvibladet i juli.
Redan nu vet vi att vi behöver enstavar för
en fortsatt utbyggnad av gärdesgården.
Har du gott om enar och vill skänka till
hembygdsföreningen kan du kontakta
Janne Gustafsson 0727040221 eller
någon annan i styrelsen.
Bokbussen  inte bara böcker

Hembygdsföreningen har funderingar på att
skriva Odensviboken del två.
Vi tänker utgå från berättelser och leta bilder till
eller skriva om en bild.
Därför efterlyser vi nu berättelser som skulle
kunna passa.
Vi vill ha berättelser från hela socknen.
Har du en bra bild eller en bra berättelse kan du
kontakta någon i styrelsen.
LarsGunnar Fransson 211 68 eller 0706121168
Mariann Gustafsson 250 54 eller 0706354974
PerInge Linderson 260 44 eller 0703758162
Janne Gustafsson 910 49 eller 0727040221
Madelaine Karlsson 210 58 eller 0730780987
SvenErik Gustafsson 0706490662

Bokbussen står vid Odensvi Lanthandel
onsdagarna 10 maj och 24 maj
kl. 13.3014.15.
Det går bra att lämna och hämta böcker i
affären om du inte har möjlighet att besöka
oss under hållplatstid.
Bokbussen har inte bara biografier och
romaner. Hos oss hittar du även
barnböcker, ljudböcker och tidskrifter.
Välkomna till det rullande biblioteket!
Carina & Markus

SOMMARJOBB?
Är du intresserad av att sommarjobba på
badplatsen vid Kyrksjön?

Annons i junibladet?
Jag vill ha annonserna senast 19 maj!
helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

Kontakta Per Wilén på 049321122
eller 0705430288 för information.
Odensvi Förvaltning Ek. Förening

Maj

Hembygdsföreningen ordnar firandet av
Nationaldagen den 6/6 kl. 14.00.
Mer info kommer i Odensvibladet i juni.

Odensvi församling

Söndag

7/5

kl. 11.00

Högmässa

Söndag

21/5

kl. 11.00

Gudstjänst

Torsdag

25/5

kl. 08.00

Korum i Trädgårdsvilan, hos Gunnel och Göran Svensson

Lunch i Odenskans varje helgfri torsdag kl. 12.00 för 50: då ingår även kaffe och kaka!
MATSEDEL:
4/5 Svampgryta m kokt potatis, 11/5 Stekt fläsk m löksås, 18/5 Fisksoppa, 1/6 Köttfärspaj
Det anordnas av Kyrkan och det är Odensvi Lanthandel & Catering som står för maten.
VÄLKOMNA!

BOIF (Blackstad/Odensvi) hälsar alla välkomna till matcherna på
Odenskans och Torvalla
BOIF hemmamatch under maj 2017
Tisd. 2/5
Torsd. 11/5
Sönd. 14/5

kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 17.00

BOIF A  Hammarsgärde A
BOIF A  Djursdala A
BOIF B  Tjust B

Odenskans
Torvalla
Odenskans

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.
Du får dessutom 10% rabatt på varor Du köper hos Sportringen i Gamleby när Du visar upp 100 kortet.
Välkomna till matcherna på Odenskans och Torvalla!
Välkomna till fotbollsåret 2017 för barn!

Fotbollsskola 1921 juni på Torvalla

BOIFungdom erbjuder fotboll och lek för barn
födda 2007 och yngre.

BOIF inbjuder alla flickor och pojkar till
Tjustbygdens Sparbanks fotbollsskola.
1921 juni på Torvalla i Blackstad
kl. 10.0015.00 alla tre dagarna.
Barnen ska vara födda mellan 04 och 11.

Vi börjar med att träna två gånger inomhus i
AMUhallen i Gamleby
16/4 och 23/4 kl. 15.3016.30.
Träningen utomhus börjar onsdag
den 3/5 kl. 18.3019.30 Torvalla, Blackstad.
Vi tränar en gång per vecka.
Måndagar ojämn vecka kl. 18.3019.30
i Odensvi
Onsdagar jämna veckor kl. 18.3019.30
i Blackstad
Ledarna är Mathias Petersson och Fredrik
Svensson. De kommer ha hjälp av två ungdomar.
Vi söker fler ledare till våra grupper av barn.
Hör av dig till någon i BOIF ungdom om
du är intresserad.
Har du frågor hör gärna av dig till någon
i BOIF ungdom
Mer info finns på: www.boif.se
Fotbollsskola 1921 juni på Torvalla
Anmäl senast 3 maj
Vi kommer att fortsätta arbetet med vår policy
och göra den lika levande i år som under 2016.
Det kommer givetvis att hända massor med mer
saker under 2017 så håll utkik på hemsidan.
BOIF ungdom

Anmälningsavgiften är 300kr/barn, i detta ingår,
utöver det som nämns i broschyren (alla barn ska
fått hem från skolan om inte hör av er till
kontaktperson), lunch och mellanmål.
Anmälan görs senast 3 maj på bankgiro 5339
1108.
Viktigt med namn, födelseår och storlek på
shorts och tshirt (116122, 128, 140, 152, 164S,
M och L).
Inga efteranmälningar godtages.
Om ert barn behöver specialkost informera
föreningens kontaktperson.
Om ert barn inte får vara med på bild t.ex. på
Tjustbygdens Sparbanks hemsida, informera
föreningens kontaktperson.
Föreningens kontaktperson är
Carina WJonsson tel. 0702007211.
Epost: carina.wernersson@live.se
Välkomna med er anmälan!
BOIF ungdom

