
Annons i majbladet?

Jag vill ha annonserna senast 19 april!

helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

Massage

Marie Kumlin kommer till Odenskans

onsdag 4/4 och 18/4

Ring till Lanthandeln för att boka tid

0493–210 30.

Välkomna hälsar Marie och Malin

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.

När jukeboxen kom öppnade sig världen med

senaste musiken, idolerna kom närmare och du

kunde med din önskeslant spela din favorit.

Jukebox är en varm, svängig och rivig

föreställning om otroliga möten och så klart den

bästa musiken från 50 och 60talen.

Lägg i en slant och Letś do the twist!

Läs mer: www.anderssonbyman.se

Medarr: Odensvi Lanthandel

HUNDVAKT SÖKES

Vi bor i Smitterstad och behöver hjälp

oregelbundet.

Berthil en ung Bostonterrier som är väldigt

sociala och snälla, går ihop med både katter och

hundar. Ska finnas möjlighet att vara dygn då jag

arbetar natt.

Ersättning utgår så klart.

Vänliga hälsningar

Carola Smedberg o

Berthil i Smitterstad

Mobil 0706158848

Fredag 13/4 blir det

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.

Anmäl er senast 10/4 till affären 049321030

Hjärtligt välkomna önskar

Malin, Nina, Pärla och Hasse

Valborgsmässofirandet vid Kyrksjöbadet.

På Valborgsmässoafton kl. 21.00 tänder vi brasan

nere vid Kyrksjöbadet. Då hälsar vi våren

välkommen med sång från Odensvi kyrkokör,

Vårtalare och Fyrverkerier.

Det kommer också finnas servering där det går

att köpa korv med bröd, kaffe, bulle och kaka.

Hjärtligt välkomna hälsar

Odensvi Intresseförening

Om inte vintern funnits, så hade inte

våren varit så angenäm.

Om vi inte ibland smakar på motgångar,

vore inte välgång lika välkommen.

Anne Bradstreet 16121672

FAMILJEDAG PÅ TORVALLA

Vi startar upp säsongen

2018 med familjedag på Torvalla.

Hjärtligt välkomna till Torvalla

söndag 29/4 kl. 16.00 för att prova fotboll

tillsammans med BOIFungdom.

Vi kommer att leka och spela fotboll. Vi tänder

grillarna så ta med egen picknickkorg.

Ledarna är:

Mathias Petersson 0738049263

Eleonor Nilsson 0703982716

Karolina Lindersson 0723026924

All information kommer att finnas på BOIF:s

hemsida www.boif.se

VÄLKOMNA!



April Odensvi församling

Söndag 1/4 kl. 11.00 Påskdagen, Gudstjänst. kören medverkar.

Söndag 15/4 kl. 18.00 Gudstjänst med dopfest. Tårta!

Söndag 22/4 kl. 11.00 SAMMANLYST t Överum.

Personalkören medverkar.

Söndag 29/4 kl. 18.00 Gudstjänst.

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

MATSEDEL:

5/4 Kålpudding, 12/4 Isterband med dillstuvad potatis, 19/4 Köttgryta,

26/4 Biff med potatis och grönpepparsås

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

VÄLKOMNA!

Hej Odensvibor!

Vi hoppas ni vill fortsätta att vara medlemmar

och stötta OHF i sitt fortsatta arbete för

hembygden.

Medlemsavgiften 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

BOK i Butik

Personalen från Västerviks Stadsbibliotek

kommer till Lanthandeln

11/4 och 25/4 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.

FOTBOLLSSKOLA 2018

BOIF inbjuder alla flickor och pojkar till

Tjustbygdens Sparbanks fotbollsskola, 1820 juni

i Odensvi, Odenskans, kl. 10.0015.00 alla tre

dagarna.

Barnen ska vara födda mellan 05 och 12.

Fotbollsskolan är i år gratis, i detta ingår, utöver

det som nämns i broschyren, lunch och

mellanmål.

Gratis buss kommer att gå ToR Blackstad skola

 Odenskans via Karrum Blackstad skola avgång

9:15, Odenskans avgång 15:10.

Anmälan görs SENAST den 4 MAJ via mail

carina.wernersson@live.se

VIKTIGT med namn, födelseår, telefonnummer

till målsman, önskas transport med buss, om

specialkost önskas och storlek på kläder (116,

128, 140, 152, 164, S, M och L) och strumpor

(2830, 3133, 3436, 3739, 4042)

INGA efteranmälningar godtages.

Om ert barn INTE FÅR VARA MED PÅ BILD

t.ex. på Tjustbygdens Sparbanks hemsida

informera föreningens kontaktperson.

Tänk på att du själv hämtar ditt fotbollspaket på

Intersport i Västervik under v.24 förrutom

fotbollen.

VÄLKOMNA!

Föreningens kontaktperson är Carina WJonsson

Tel. 0702007211

Epost: carina.wernersson@live.se

Vårstädning

Auktionsgods mottages tacksamt

till vår Sommarauktion.

Ring Torgny Svensson

0730876784.

Odensvi Idrottsförening

Dopfest

Den 15 april kl. 18.00 blir det dopfest

i Odensvi kyrka

i samband med gudstjänsten.

Det är vår nya präst, Mikael Alm som i och med

detta vill höja gemenskapen mellan kyrkan

barnen och föräldrar. Det går ut en inbjudan till

de minsta barnen, men alla som är döpta är

givetvis välkomna.

Det kanske blir tårta eller något annat gott i

kyrkan, får vi hoppas.

Helt klart vore det trevligt om många barn och

föräldrar kom till kyrkan den kvällen.

Välkomna!

Göran Svensson för Odensvi församlingsråd




