
Mat och Hantverksmässa

Lördag den 30 mars klockan 10.0015.00.

Ett 25tal utställare säljer rökt kött, rökt fisk,

bröd, ost, ostkakor, korv, honung, must,

sylt, saft, trädgårdsprodukter, fläsk, kött,

träslöjd, keramik, glas,

mattor, vävnader m.m. kaffeservering

fri parkering, inträde 20 kronor

Välkomna!!!

Annons i aprilbladet 2019?

Jag vill ha annonserna senast 19 mars,

helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

Mars Odensvi församling

Söndag 3/3 kl. 18.00 Gudstjänst i Odenskans, för stora och små. Kaffe och tårta.

Söndag 31/3 kl. 18.00 Gudstjänst i Odenskans. Kören medverkar. Kaffe m våfflor.

Observera att vi har gudstjänsterna i Odenskans JanMars.

Odensvi församlling serverar lunch i Odenskans varje helgfri torsdag kl 12.00!

MATSEDEL:

7/3 Dillkött, 14/3 Potatis och purjolökssoppa, 21/3 Laxpaj, 28/3 Köttfärslimpa

Odensvi Lanthandel och catering lagar maten.

VÄLKOMNA!

Intresseföreningen årsmöte

Måndag 25/3 kl. 18.30 har

Intresseföreningen årsmöte i Odenskans.

Vi bjuder in Ordföranderna från bygdens

föreningar och diskuterar fram ett slutligt

beslut på hur vi ska fördela

Armfeldtsbidraget.

Vi kommer även bjuda på fika.

Hjärtligt välkomna

Årsmöte söndag den 10 mars kl. 18.00

i vår lokal i skolhuset.

Efter årsmötesförhandlingar

serveras kaffe/te och bröd

Observera det ändrade klockslaget!

Välkomna!!!

Livet är det som händer

medan man är upptagen att planera det

John Lennon

Odensvi fiber...

...vill informera om att avgiften för gruppavtalet

höjs till 400 kr per månad from den 1 april 2019,

efter beslut på årsstämman i december.

Anledningen till höjningen är att Comhem höjer

sitt pris från den 1 april.

Årsmöte

för föräldraföreningen i Odensvi,

plats Odenskans 11/3 kl. 18.30.

Välkomna Odensvi Föräldraförening



BANK i Butik

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

Massage

Marie Kumlin kommer till Odenskans

onsdag 13/3 och 27/3

Ring till Lanthandeln för att boka tid

0493–210 30.

Välkomna hälsar Marie och Malin

BOK i Butik

6/3, 20/3 och 3/4 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.

Allmän BASTU i Odenskans

fredagar kl. 1820.

Vi värmer upp både dam och herrbastun.

Kostnad: 20 kr/pers.

Sommaraktivitet!

I sommar kommer det att vara simskola i

Odensvi, vid Kyrksjön.

Det kommer mer information lite närmare.

Frågor kontakta Nina Lööw 0731838328

Med vänliga hälsningar

Odensvi Föräldraförening

QUIZ i Odenzvi

Fredag 22/3 är det Quiz i Bygdegården.

Erik Berg kommer och läser/spelar quizen

för oss kl 19.30.

För er som vill komma och äta innan så

serveras det en "Lyxig Räksmörgås"

kl 18.30.

Pris för Räksmörgås och quiz 175 kr/pers,

kommer ni bara till quizen kostar det

100 kr/pers.

Anmälan till Odensvi Lanthandel

049321030 senast måndag 18/3.

Hjärtligt välkomna

Malin, Nina, Pärla och Hasse

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!

Medlemsavgift till

Odensvi Föräldraförening 2019

Bidra till barnen i Odensvi

genom att betala 150 kronor/familj

till föräldraföreningen på bankgiro 57731192,

ange ditt namn.

Vi aktiverar barnens fritid och är ett stöd för

förskola och fritids.

Vi är tacksamma för ert stöd!

Med vänliga hälsningar

Odensvi Föräldraförening

Har ni några skidor som ligger hemma och

ni inte har användning för.

Så tar föräldraföreningen i Odensvi gärna hand

om dom, så de som inte har några kan låna och

åka i backen eller längdåkning.

Med vänliga hälsningar

Odensvi Föräldraförening




