Att gå vidare betyder
inte att glömma.
Det betyder att acceptera
det som hände
och att fortsätta leva.
Okänd
ÖPPETTIDER i
Odensvi Lanthandel Augusti
TORPVANDRING 6 augusti kl. 10.0014.00
Samling vid Jonstorp klockan 10.00
Därifrån åker vi vidare och besöker bland annat
Hult, Svarttorp, Göranstorp,
Gustavsborg, Norråker, Karrum, Västrabro,
Karrum/Ringsfall Festplats,
Gröningstorp, Stenkullen, Skälsbo,
Källhagen, Tjutehål.
Vi avslutar med Qvickhult
vid sockengränsen mot Blackstad.
Medtag kaffekorg
Välkomna!!!
Bokbussen  inte bara böcker
Bokbussen står vid Odensvi Lanthandel
onsdagarna 16/8 och 30/8
kl. 13.3014.15.
Välkomna!
Annons i septemberbladet?
Jag vill ha annonserna senast 20 augusti!
helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

MånFred
Lördag
Söndag

918
915
1115

Välkomna!!!
Massage
Marie Kumlin kommer till Odenskans
onsdag 9/8
Ring till Lanthandeln för att boka tid
0493–210 30.
Välkomna hälsar Marie och Malin
GRILLKVÄLL
3 augusti kl 19.00 tänder LRF grillarna
vid Kyrksjön (om vädret tillåter).
Kan bli en liten tipspromenad och kanske
något mer skoj...
Så ta med det ni vill grilla/fika på och
"massa skvaller" så blir det en trevlig kväll!
ALLA hjärtligt välkomna!
PYSSEL  Scrapbooking & Kort

Vi hoppas att alla ni som bor i Odensvi sommar
som vinter vill betala medlemsavgiften för 2017
och fortsätta vara medlemmar och stötta OHF i
sitt fortsatta arbete för hembygden.
Medlemsavgiften är 60 kr / medlem och
sätts in på BG 56262801
Tack på förhand
Styrelsen för Odensvi Hembygdsförening

Vi är ett gäng som brukar sitta några
kvällar/termin och pyssla och fika i Odenskans.
Nu startar vi snart igen!
Kom gärna Du också, är du nybörjare så kom
och ta en fika med oss och bli inspirerad.
Då blir du kanske sugen på att börja.
Onsdagar 18.30ca 21.00,
jämna veckor med start 23/8.
Välkomna!
Helen 0702286939

Augusti

Odensvi församling

Söndag

13/8

kl. 18.00

Gudstjänst

Söndag

27/8

kl. 18.00

Friluftsgudstjänst vid badplatsen. Ta med kaffekorg!

Lunch i Odenskans varje helgfri torsdag kl. 12.00 för 50: då ingår även kaffe och kaka!
MATSEDEL:
3/8 Köttbullar sås och potatis, 10/8 Kycklingsallad med tzatziki,
17/8 Pizza med vitkålssallad, 24/8 Potatis och chorizogratäng, 31/8 Fisksoppa.
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 augusti 2017
Sönd. 13/8
Månd. 14/8
Torsd. 24/8

kl. 17.00
kl. 19.00
kl. 18.30

BOIF B  IFK Västervik B
BOIF A  Hjorted/Totebo A
BOIF A  Gunnebo A

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!

