Skogen skulle vara mycket tyst
om bara den bästa fågeln sjöng.

TACK till alla
som gjorde fotbollsskolan i BOIF:s regi
i Odensvi till tre
minnesväda fotbollsdagar.
Torpvandring
5 augusti 2018 kl. 10.00 ca 14.00
Samling vid Frö 10.00
Vi besöker och pratar om Frö, Sörby, Frögård,
Susebo, Norrhaga, Möckelhult, Marsbo,
Nybygget, Sund, Rosenlund,
Törnrössle, Jössebäck, Charlottenborg,
Glädjen Stuverum och
till sist Jans kors.

Ett speciellt tack till
Eva Rydh, Eva Torstensson,
Fanny Eriksson, Göran Karlsson och
Odensvi Lanthandel.
BOIFungdom

Medtag kaffekorg.
VÄLKOMNA!!!
ÖPPETTIDER i Odensvi Lanthandel
Augusti

TACK till alla
som gjorde Odensvi Minipokal till
en lyckad fotbollscup för de allra yngsta.
BOIFungdom
SOMMARKÖR!

MånFred
Lördag
Söndag

918
915
1115

Massage
Marie Kumlin kommer till Odenskans
onsdag 1/8, 15/8 och 29/8
Ring till Lanthandeln för att boka tid
0493–210 30.
Välkomna hälsar Marie och Malin

Nu är det äntligen dags igen! Alla som vill vara
med och sjunga i kör, gammal som ung, på en
konsert med medlemmar från Lifvens,
i kyrkan fredag 10 augusti kl 20.00,
välkomna på övning i Odensvi kyrka:
onsdag 8/8 & torsdag 9/8 kl 18.0021.00,
fredag 10/8 kl. 16.0019.00,
konserten börjar kl. 20.00!
Undrar du något: kontakta
Gunnel Svensson 0702183604
Välkomna Odensvi kyrkokör!

BOK i Butik
Personalen från Västerviks Stadsbibliotek
kommer till Lanthandeln
8/8 och 22/8 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 hoppas ni vill forts. att stötta OHF.
Medlemsavg. är 60 kr / medlem och sätts in på
BG 56262801
(märk inbetalningen med namn och adress/mail)
www.odensvihembygdsforening.n.nu

Odensvi Scrap & Kort
byter namn till
ODENSVI SKAPARVERKSTAD
Nu kan alla vara med oavsett vilket
handarbete man gillar. Du tar med
eget material men vi sitter
tillsammans i Odenskans och
skapar det vi vill.
Fika ingår varje gång till
självkostnadspris
25;/gång.
(kaffe/the, saft och hembakat).
Vi börjar i augusti varannan onsdag
o några söndagar tom december.
Anmäl ditt deltagande till:
helenbc76@gmail.com eller
0702286939.
VÄLKOMNA!

TACK! Styrelsen Odensvi Hembygdsförening

Augusti

Odensvi församling

Söndag

5/8

kl. 18.00

Gudstjänst.

Fredag

10/8

kl. 20.00

"Musik i sommarkväll" Konsert med sommarkören och
medlemmar ur "Lifvens", Aron Nilsson m.fl. Kända och ökända
sånger.

Söndag

19/8

kl. 18.00

Friluftsgudstjänst vid Kyrksjöbadet. Medtag kaffekorg.

Odensvi församlling serverar lunch i Odenskans varje helgfri torsdag kl 12.00!
MATSEDEL:
2/8 Laxpasta, 9/8 Köttfärssoppa, 16/8 Kycklingpaj,
23/8 Stekt fläsk med löksås, 30/8 Järpar, sås och potatis.
Odensvi Lanthandel och catering lagar maten.
VÄLKOMNA!
Annons i septemberbladet?
Jag vill ha annonserna senast 19 augusti, helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

BOIF (Blackstad/Odensvi) hälsar alla välkomna till matcherna på
Odenskans och Torvalla
BOIF hemmamatcher under augusti 2018
Tisd.

7/8

kl. 19.00

BOIF A  Vimmerby AKM

Odenskans

Tisd.

21/8

kl. 18.30

BOIF A  Gunnebo

Torvalla

Köp gärna 100 kortet, så får ni se matcherna till rabatterat pris 30 kr.
Och Ni deltar i en lotteridragning varje hemma match med många fina priser.
Välkomna till matcherna på Odenskans och Torvalla!

