Kunskap talar
men visdom lyssnar
Jimi Hendrix

Allmän BASTU i Odenskans
fredagar kl. 1820.

Röda korsets årsmöte
Måndag 11/2 kl. 19.00 i Odenskans.
Vi bjuder på fika.

Vi värmer upp både dam och herrbastun.
Kostnad: 20 kr/pers.

Välkomna!
Odensvi Röda korskrets

BOK i Butik

OIF årsmöte
Måndag 25/2 kl. 19.00 i Odenskans.
Vi bjuder på förtäring.
Välkomna!
OIF

6/2 och 20/2 kl 13.3014.15.
Ni kan komma till affären när de är här och
beställa böcker.
Eller komma in efter en lapp att fylla i, så ger vi
den till personalen som kommer från
Stadsbiblioteket.
Massage
Marie Kumlin kommer till Odenskans
onsdag 13/2 och 27/2
Ring till Lanthandeln för att boka tid
0493–210 30.

Årsmöte söndag den 10 mars kl. 16.00
i vår lokal i skolhuset.

Annons i marsbladet 2019?
Jag vill ha annonserna senast 19 februari,
helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

Efter årsmötesförhandlingar
serveras kaffe/te och bröd
Välkomna!!!

Februari

Välkomna hälsar Marie och Malin

Odensvi församling

Söndag

10/2

kl. 18.00

Gudstjänst i Odenskans.

Söndag

17/2

kl. 11.00

Pastoratmässa, sammanlyst till Loftahammar.
Vi välkomnar vår nya präst, Karina Nahlbom.

Söndag

24/2

kl. 18.00

Gudstjänst I Odenskans

Observera att vi har gudstjänsterna i Odenskans JanMars.
Odensvi församlling serverar lunch i Odenskans varje helgfri torsdag kl 12.00!
MATSEDEL:
7/2 Varmrökt lax med sås och potatis, 14/2 Hemlagad Pytt i panna med stekt ägg,
21/2 Korvstroganoff med ris, 28/2 Hemlagad Ärtsoppa
Odensvi Lanthandel och catering lagar maten.
VÄLKOMNA!

BANK i Butik

BILDAFTON I ODENSKANS
Söndag den 24 februari kl. 18.00.
SvenErik Gustafsson har valt cirka 100
bilder från olika delar av socknen.
Inträde 50 kronor. Kaffe/te o semla ingår.
Välkomna!!!

Mat och Hantverksmässa
Lördag den 30 mars klockan 10.0015.00.

Vi har även Bank i butik och det innebär att du
kan ta ut värdeavier, sätta in kontanter eller
betala räkningar hos oss.
Välkomna till Odensvi Lanthandel
Apoteksutlämning i Butiken
När Ni skickar efter läkemedel på recept,
så kan Ni ange Ombud Handlarń Odensvi
som leveransställe.
Då kommer er leverans i förslutna påsar,
till samma pris upp till Odensvi,
så slipper Ni en massa reser till Gamleby
för att hämta läkemedel.
Vi ger er mer info om Ni vill det.
Välkomna hälsar personalen i
Odensvi Lanthandel

Flera av våra tidigare utställare är för gamla,
orkar inte längre eller har flyttat.
Vi behöver tips på nya utställare för mat
och hantverk.
Ring 25054 eller 0706490662 eller
0706354974
Tack för hjälpen!
DU vet väl att det finns en HJÄRTSTARTARE
i Odenskans.
Innanför första dörren som ej låses,
sitter hjärtstartaren.
Vi hoppas inte Ni ska behöva använda den,
men den FINNS där vid ev. behov!

Fritidsgården börjar 7/2 klockan 18.00-20.00.
Med vänlig hälsning
Odensvi föräldraförening

