En fantastisk vänskap handlar om
två saker:
att uppskatta varandras likheter
och att respektera
varandras skillnader!
Massage

QUIZ i Odenskans

Fredag 27/10 är det åter Quiz med
Erik Berg i Bygdegården.
Vi bjuder denna gång på Tacobuffé kl. 18.30
till ett pris av 150 kr inkl Quizavgift.
Väljer Ni att komma 19.30 när Quizen börjar
så kostar det 75 kr.

Marie Kumlin kommer till Odenskans
onsdag 4/10 och 1/11
Ring till Lanthandeln för att boka tid
0493–210 30.
Välkomna hälsar Marie och Malin
JULBORD i Odensvi

Anmäl er senast 20/10 till affären 049321030.
Hjärtligt välkomna önskar
Malin, Nina, Pärla och Hasse
Bokbussen  inte bara böcker
Bokbussen står vid Odensvi Lanthandel
onsdagarna 11/10 och 25/10
kl. 13.3014.15.
Välkomna!

Fredag 1/12 och lördag 2/12 dukar vi upp årets
julbord med bla egna sillinläggningar, räkröra,
kräftröra, hemmagjorda köttbullar, revben,
Jansson, ostkaka, och egengjord knäck.
Det blir även underhållning av
Aron Nilsson med vänner senare under kvällen.
Pris per person: 395 kr.

Annons i novemberbladet?
Jag vill ha annonserna senast 18 oktober!
helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

Boka er plats på tel 049321030 Odensvi
Lanthandel.
Hjärtligt välkomna hälsar
Malin, Nina, Susanne och Teresia

Oktober

Odensvi församling

Söndag

8/10

kl. 11.00

Församlingshögtid gudstjänst, kören medverkar.
Därefter serveras lunch i Odenskans

Lördag

21/10

kl. 15.00

Musikalen "Luthers ungar"!

Lunch i Odenskans varje helgfri torsdag kl. 12.00 för 50: då ingår även kaffe och kaka!
MATSEDEL:
5/10 Raggmunk med fläsk, 12/10 Stuvade makaroner med falukorv,
19/10 Brantestads kotlett med gräddsås och potatis, 26/10 Köttsoppa
Det anordnas av Kyrkan och det är Odensvi Lanthandel & Catering som står för maten.
VÄLKOMNA!

Hjälp med trög dator!

En dator är lite som en bil, den behöver tillsyn
och underhåll för att fungera som den ska!
Tycker du att din dator har blivit långsam så är
det inte alltid nödvändigt att köpa en ny med alla
prodblem som det innebär med att plocka in sina
favoritprogram, epost och andra viktiga
dokument!
En liten översyn kan i många fall lösa
problemen! Ofta när det gäller en äldre dator
(runt 5 år och uppåt) är det hårddisken som
börjar bli utsliten, jag kan överföra befintlig
hårddisk till en ny utan dataförlust, den nya
kommer alltså att innehålla exakt det som den
gamla hade.
Kan även vara lämpligt om din gamla hårddisk
börjar få dåligt med utrymme och du vill skaffa
en större.

Du kan även få hjälp med hantering av
programvara, jag har en hyfsat god kunskap i
ordbehandling, kalkylprogram och
bildhantering/manipulering/förbättring, även
andra program!
Vill du ha hjälp med något sådant så kan vi
träffas i Odenskans några timmar en för eller
eftermiddag, jag bokar då pentry i källaren så
sätter vi oss ner på tu man hand och ventilerar
problem.
I det här fallet vill jag ha information om vilket
program tex. Officer 2007, eller Word 2016 osv.
som du behöver hjälp med, någon vecka före vi
kan träffas, det kan ju vara ett program jag måste
sätta mig in i. Microsoft kan jag ganska bra men
det finns ju annat!
Jag har god kunskap i ett antal gratisprogram
som fungerar utmärkt!
Torgny Svensson
Byvägen 15
594 94 Odensvi

Jag har mångårig erfarenhet av datorer och
brukar oftast lösa problemen, däremot när det
gäller hårdvara, så är det knappt lönsamt att börja
byta ut defekt utrustning, förrutom hårddisk!
Priset för en service av datorn ligger under 5
hundringen, lite beroende på hur mycket som
behövs göras. Klarar jag inte att få datorn att bli
OK så tar jag ingen ersättning!
Jag tar mig endast an datorer med Windows 7, 8,
8.1 och 10:an.
I skrivande stund går det att få datorn uppdaterad
till Windows 10 för 600:, installerat och klart
med alla dina gamla program och dokument
kvar. Där styr marknaden priset så det kan ändra
sig ganska fort!
Jag är heller inte intresserad av att ta mig an
stationära datorer utan jag föredrar bärbara som
jag då tar med mig eller får levererade till mig i
Odensvi. Normalt tar det två, tre dygn för mig att
bli klar! Har du en "bärbar" som behöver lite
översyn så kontaktar du mig enklast på epost
tsvenss2@hotmail.com eller mobil:
073087 67 84 men på grund av ett hörsel
problem så föredrar jag eposten!

PYSSEL  Söndag
Vi är ett gäng som brukar sitta några
kvällar/termin och pyssla och fika i Odenskans.
Söndag 8/10 kl. 1016 sitter vi en heldag!
Ta med eget material och verktyg av det
du vill göra.
Anmäl ditt deltagande senast fred 6/10
till Helen 0702286939.
För och eftermiddagsfika ingår
50;/pers.

Kamratkurs via

Välkomna!

