
Massage

Marie Kumlin kommer till Odenskans

onsdag 7/3 och 21/3

Ring till Lanthandeln för att boka tid

0493–210 30.

Välkomna hälsar Marie och Malin

Nu är det dags att hylla

föreningslivet på riktigt!

Den 12/4 genomför vi en

FÖRENINGSGALA

i Lysingsbadets Arena.

På scenen kommer vi se både Andreas

"Glorious" Johnson, lokala uppträdanden samt

8 fantastiska pristagare från kommunens

föreningsliv. Och i publiken hoppas vi att det är

fullt med eldsjälar, styrelsemedlemmar,

knattetränare, utövare och slitvargar från

kommunens föreningsliv.

Hur gör vi detta till en underbar kväll?

1. Nominera! 8 priser ska hitta sina värdiga

vinnare. På kommunens hemsida kan du läsa mer

om priserna och nominera.

2. Anmäl! Snacka ihop er i föreningen, laget eller

med dina likasinnade. Boka in kvällen och anmäl

dig på kommunens hemsida.

3. Sprid detta så att alla får se.

Vi ses torsdag den 12/4!

Lotti, Landsbygdsutvecklare

ÅRSMÖTE

för Föräldraföreningen i Odensvi.

Plats Odenskans 8/3 kl. 18.30.

VälkomnaMat och Hantverksmässa

Lördagen den 24 mars kl. 10.0015.00

i Odenskans.

Ca 25 utställare som säljer mat och

hantverk i form av betong, keramik, korgar,

träslöjd, stickat, sameslöjd, läderarbeten,

smide, mattor, batik, knep och knåp, väskor,

konsthantverk, porslin, rökt kött, ost,

honung, rökt fisk, gårdsprodukter, bröd m.m.

Kaffeservering

Välkomna!

BOK i Butik

Personalen från Västerviks Stadsbibliotek

kommer till Lanthandeln

14/3 och 28/3 kl 13.3014.15.

Du kan då beställa böcker via dem eller hämta

och lämna dina förbeställda böcker.

Kom in i affären efter ett formulär där du kan

fylla i vilka böcker du vill ha till nästa gång

de kommer.

Vi håller arkivet öppet

lördag den 10 mars kl. 10.0014.00

lokalen på första våningen i skolan.

Välkomna att titta i våra handlingar!

Vi bjuder på fika!

Välkomna

Odensvi Hembygdsförening!

Förlorar du dina drömmar

så kan du också förlora förståndet

Mick Jagger



Annons i aprilbladet?

Jag vill ha annonserna senast 19 mars!

helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

Mars Odensvi församling

Söndag 4/3 kl. 11.00 Högmässa

Söndag 25/3 kl. 11.00 Gudstjänst. Sång av kören.

Torsdag 29/3 kl. 11.30 Skärtorsdagsmässa

kl. 12.30 Påskbuffé i Odenskns. underhållning av

Marianne Bokblad, "Mellan skratt och

allvar". Anmälan till Påskbuffén ring Gunnel

Svensson 049322098 el. 0702183604

Söndag 1/4 kl. 11.00 Gudstjänst. Sång av kören.

Lunch i Odenskans varje helgfri torsdag kl. 12.00 för 50: då ingår även kaffe och kaka!

MATSEDEL:

8/3 Dillkött med kokt potatis, 15/3 Köttfärslimpa, gräddsås och potatis,

22/3 Kokt falukorv med kokt potatis och senapssås, 29/3 Påskbuffé

Det anordnas av Kyrkan och det är Odensvi Lanthandel & Catering som står för maten.

VÄLKOMNA!

Onsdag 4 april kl. 19.00

Odenskans, Odensvi

JUKEBOX (Caféteater)

Femtinge Teater i en härlig show med

nostalgi, humor & rock n'roll!

1 tim. 5 min.

Medarr: Odensvi Lanthandel

Hej Odensvibor!

Vi i styrelsen hoppas ni vill fortsätta att vara

medlemmar och stötta

OHF i sitt fortsatta arbete för hembygden.

Medlemsavgiften 2018 är 60 kr / medlem och

sätts in på BG 56262801

(märk inbetalningen med namn och adress/mail)

www.odensvihembygdsforening.n.nu

Tack på förhand

Styrelsen Odensvi Hembygdsförening

Årsmöte med Odensvi Hembygdsförening

Lördag den 10 mars kl. 14.30.

Lokalen i skolan.

Årsmötesförhandlingar.

Vi bjuder på smörgåstårta.

Välkomna

Styrelsen

QUIZ

fredag 13/4
mer info i nästa Odensviblad

Valborgsmässofirandet

vid Kyrksjöbadet kl. 21.00

Sedvanligt firande med Odensvi Kyrkokör,

Fyrverkerier, Vårtalare och Servering.

Hjärtligt välkomna önskar

Odensvi Intresseförening




