
Annons i julibladet?

Jag vill ha annonserna senast 18 juni!

helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

Massage

Marie Kumlin kommer till Odenskans

onsdag 7/6

Ring till Lanthandeln för att boka tid

0493–210 30.

Välkomna hälsar Marie och Malin

Simskola i Odensvi

Simskolan kommer att bedrivas vid Kyrksjön

i Odensvi.

Även detta år på kvällstid 16.30.

Vi startar 10 juli och har avslutning 28 juli.

Undervisningen kommer att ske av auktoriserad

instruktör från Västerviks simsällskap.

Ålder på deltagarna är från 6 år.

Begränsat antal så "först till kvarn".

Simskolan kommer att vara kostnadsfri.

Sista anmälningsdag är 3 juni.

Anmäl er på mail: nina.loow@hotmail.com

eller tele: 0731838328.

Välkomna önskar

Odensvi föräldraförening

NATIONALDAGEN 6 juni 2017

Samling kl 14.00 i slänten bakom Odenskans för

gemensam parad till Hembygdsparken.

Programmet består av:

Tal av LarsGunnar Fransson

Dans till dragspelsmusik av

Hallingebergs dansgille

Sång av Hembygdskören

under ledning av Aron Nilsson

Damklubben serverar Kaffe med bakelse

Välkomna

VÅRSTÄDNING

Auktionsgods mottages tacksamt

till vår Sommarauktion.

Ring Göran Carlsson 0493–21028

eller Per Wilén 0493–21111.

Odensvi Idrottsförening

AUKTION

Lördag 22 Juli

(mer info i nästa Odensviblad

ÖPPETTIDER i Odensvi Lanthandel

JuniAugusti

MånFred 918

Lördag 915

Söndag 1115

Öppettider Midsommarhelgen

Midsommarafton 915

Midsommardagen Stängt

Söndagen 1115

Sommaren värmer riktigt gott

Nu när vi äntligen ledigt fått

Solen går snart ner och vi myser

För att snart se på när månen lyser

Vi väntar hela året på denna tid

Och nu har den äntligen tagit vid



Vi hoppas att alla ni som bor i Odensvi sommar

som vinter vill betala medlemsavgiften för 2017

och fortsätta vara medlemmar och stötta OHF i

sitt fortsatta arbete för hembygden.

Medlemsavgiften är 60 kr / medlem och

sätts in på BG 56262801

Tack på förhand

Styrelsen för Odensvi Hembygdsförening

Hud och hälsokväll i samarbete

med Lanthandeln

Nu är det snart sommar och då gäller det att ta

extra hand om sin hud. Vi har Hud och

hälsoprodukter med Aloe Vera som bas.

Just nu med jättebra erbjudande!!!

Onsdagen den 7/6 mellan kl. 1720 kommer jag

vara på plats i Bygdegården med våra produkter.

Ta med dina vänner och familj för att prova,

lukta, känna och få information om våra

fantastiska Aloe Vera produkter.

Varmt välkomna!

Helena

Helena.zetterberg78@gmail.com

0735806625

Bokbussen  inte bara böcker

Bokbussen står vid Odensvi Lanthandel

onsdagarna 7/6 och 21/6

kl. 13.3014.15.

Familjekväll 25/7

Välkomna till badplatsen i Odensvi kl. 18.00.

Vi går tipspromenad, grillar korv och dricker

kaffe.

Välkomna

Röda Korset Odensvi

Hallo!!!

Husse, vart tog du vägen? Snälla hämta mig

annars hamnar jag hos polisen i Västervik

på hittegods kontoret.

Jag står vid Odensvi skola till den 30/5.

Detta meddelande är framfört av

Fifalla Langelund

Avverkning

Någon gång under de närmaste veckorna

kommer Eon att fälla drygt 20 tall/gran,

ca 7 km från Odensvi på Dalhemsvägen.

Vi har inte behov av dem. Om någon är

intresserad av dem kontakta (omgående)

Anna Tjäder på annatjader16@gmail.com

Vi kan hjälpa till med uppsågning

och framdragning till väg.

Pris för det arbetet, enl ök.

Röda huset på Korsgrindsallén

Började sitt liv som en vacker lanthandel.

En av 1930 talets hus pärlor. En i raden av andra

huspärlor. Allt gjort av bästa virket och med stor

hantverkskunnighet.

Hur ska det gå???

Inte vet jag???

Ibland, skräckslagen kan jag bara svara,

inte vet jag.

En röst viskar i mitt öra små steg, små steg

kanske en dag blir det ståtligt och vackert igen.

Små steg. En vacker dag, strålar vi alla

i gryningen.

Önskar om allt gott till alla

Hälsningar från Fifalla Langelund

Hjälp av häst/ar

Hjälp önskas av en eller två hästar i tomma

Röda husets trädgård några dagar under

sommaren, att beta av gräset.

Jag har haft häst i min ungdom så jag ser till den

eller dom och har vatten till dom.

Mycket tacksam om där finns sådana som kan

hjälpa mig.

Affärslokalen i Röda Huset kan lånas för 10

kronor om dagen för lättare hantverks görande.

OBS där finns ingen ström eller vatten

att tillgå!!!

Med vänlig hälsning Fifalla Langelund

0702080603, 049324018

fifalla.langelund@gmail.com



Juni Odensvi församling

Lördag 24/6 kl. 11.00 Gudstjänst i Prästgårdsparken

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

MATSEDEL:

8/6 Vår egen potatissallad med stekt kryddkorv, 15/6 Pasta med köttfärssås,

22/6 Matjessill med kokt potatis och gräddfil. Jordgubbstårta till kaffet.

29/6 Västerbottenpaj kall örtsås och grönsallad.

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

VÄLKOMNA!

BOIF (Blackstad/Odensvi) hälsar alla välkomna till matcherna på

Odenskans och Torvalla
BOIF hemmamatch under juni 2017

Torsd. 1/6 kl. 19.00 BOIF A  Fröd/Brant. A Odenskans

Sönd. 4/6 kl. 17.00 BOIF B  IFK Tuna B Torvalla

Torsd. 15/6 kl. 19.00 BOIF A  Södra Vi A Torvalla

Månd. 26/6 kl. 19.00 BOIF A  BK Boston A Odenskans

Köp gärna 100 kortet, så får ni se matcherna till rabatterat pris 30 kr.

Och Ni deltar i en lotteridragning varje match med många fina priser.

Du får dessutom 10% rabatt på varor Du köper hos Sportringen i Gamleby när Du visar upp 100 kortet.

Välkomna till matcherna på Odenskans och Torvalla!

Välkommen till Midsommarfirande

Kyrksjön badet

Fredagen den 23/6 kl. 14.00

Dans kring midsommarstången ca 14.00

Musikunderhållning

Lotteriförsäljning

Försäljning av kaffe/saft  Bulle o kaka

Arr. Odensvi idrottsförening &

Odensvi Hembygdsförening

Klä Midsommarstången

torsdag den 22/6 kl. 18.00

Medtag ängsblommor och ett glatt humör

Vi bjuder på Grillad korv o Kaffe

Arr. OIF & OHF



Gårdsauktion  

 
Stenserum 

Söndagen 25/6 2017 kl. 10.00 

(Visning från kl. 09.00) 
 

Säljes: Traktor Zetor. Traktor BM 320 ”Buster”. Volvovalp. Skogsvagn. 

Huggarvagn m. kran. Schaktblad. Högtryckstvätt. Bänksåg. Bandsåg. 

Vedtransportör. Tippvagn. Strängläggare. Hövändare. Lastbrygga för 3-

punktslyft. Konstgödselspridare. Vedklyvar (hydralisk och elektrisk). Bänksåg. 

Röjsågar. Motorsågar. Jordfräs. Åkgräsklippare. Diverse trädgårdsredskap. 

Verktyg. Husgeråd. Porslin. Glas. Prydnadssaker. Tavlor. Möbler. m.m. m.m. 

 

Auktionsutropare: Roger Lundberg. 

 

Betalning: kontant (vid större belopp enligt överenskommelse) 

 

Korv, dricka och fika finns att köpa. 
 

Vägbeskrivning:  

Från Odensvi: Kör väg 135 mot Gamleby ca 5 km, sväng höger mot Stenserum Hunsala. 

Från Gamleby: Kör väg 135 mot Kisa ca 9 km, sväng vänster mot Stenserum Hunsala. 

(Skyltar med AUKTION kommer att sättas upp vid väg 135) 

http://www.ulrikainfo.se/fotoalbum/fotoalbum_2.htm

