Det var bättre förr när datorn var stor och
stod kvar på jobbet när man gick hem.
Joakim Thedin
GOD fortsättning på det Nya Året!
Det var idel breda leende i Odensvi kyrka
efter Luciahögtiden i söndags
16:e december.
Många stannade kvar efter att sista tonen
klingat ut, ljusen släckts och
Luciatåget pustat ut.
Så här ska ett Luciafirande se ut, var det
flera som sa. Vi, 116 personer som var där,
njöt av de mycket unga och engagerade
barnen i Luciatåget.
Tänk att barn mellan 48 år kan sprida så
mycket glädje. Barnens sång och textläsning
inramades också av fin sång från
ungdomarna Frida Andersson
och Linda Henriksson.
Fantastiska ledare för alltihopa var Linnéa
Hegedis, Johanna Nilsson och Erik Berg.
Ett stort och hjärtligt tack till alla inblandade
från
Odensvi församling / Göran Svensson
Annons i februaribladet 2019?
Jag vill ha annonserna senast 19 januari,
helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

Januari

Ett stort TACK till Ogestad
för den fina granen som står vid Odenskans.
TACK också till
Jörgen Carlsson och Åke Edelborg
för hämtning och uppsättning.
Odensvi Förv. Ek. Förening
BOK i Butik
Personalen från Västerviks Stadsbibliotek
kommer till Lanthandeln
9/1 och 23/1 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.
Massage
Marie Kumlin kommer till Odenskans
onsdag 2/1, 16/1 och 30/1
Ring till Lanthandeln för att boka tid
0493–210 30.
Välkomna hälsar Marie och Malin

Odensvi församling

Söndag

13/1

kl. 11.00

Gudstjänst, Odenskans. J Wennström, A Nilsson.
Medverkan av kören.

Söndag

27/1

kl. 11.00

Gudstjänst, Odenskans. K Nahlbom, A Danielsson.

Observera att vi har gudstjänsterna i Odenskans JanMars.
Odensvi församlling serverar lunch i Odenskans varje helgfri torsdag kl 12.00!
MATSEDEL:
3/1 Fläskköttgryta med julens kryddor, 10/1 Köttsoppa, 17/1 Rotmos och fläsklägg,
24/1 Pasta och köttfärssås, 31/1 Korv i ugn och hemlagat potatismos.
Odensvi Lanthandel och catering lagar maten.
VÄLKOMNA!
HJÄRTSTARTARE: finns i Odenskans innanför första dörren som är upplåst.
Den finns där vid behov men vi hoppas inte någon ska behöva använda den!

