Vi kan hjälpa varandra
på olika sätt
Varje liten omtanke
är en gåva

ÅRSSTÄMMA
Medlemmarna i
Odensvi fiber ekonomisk förening
kallas till årsstämma

Odensvi IFś DAMKLUBB
håller HANDARBETEś AUKTION
med stickat, virkat och broderat även
betongkrukor, hembakat mm.
Fredag 17/11 kl 19.00
i Odenskans.

Tisdag 5 december kl. 19.00
i Odenskans.

Kaffeservering och lotteri.

Välkomna
Styrelsen

Gåvor mottages tacksamt.
Massage

Marie Kumlin kommer till Odenskans
onsdag 1/11 och 29/11
Ring till Lanthandeln för att boka tid
0493–210 30.
Välkomna hälsar Marie och Malin
JULBORD i Odensvi
Fredag 1/12 och lördag 2/12 dukar vi upp
vårat Julbord i Odenskans.
Vi börjar kl. 18.30 med glögg och pepparkaka
och sedan sätter vi oss till bords.
MENY: Kallskuret och fiskbuffé, Varm buffe
och Dessertbord.
Under kvällen kommer det bli underhållning av
"Aron och hans vänner"
Pris per person: 395 kr.
Anmälan till Odensvi Lanthandeltel
049321030 senast 20/11.
Hjärtligt välkomna hälsar
Malin, Nina, Susanne och Teresia
SOMMARAUKTIONEN
Ett STORT TACK till alla, som på ett eller annat
sätt gjorde att vi kunde genomföra vår
sommarauktion även i år.
Den är väldigt viktig för föreningen.
OIFstyrelse

Välkomna!

ARKIVENS DAG
11 november kl. 10.0014.00
Välkomna att besöka
Hembygdsföreningens arkiv.
Arkivet har vi i gamla lärarummet
i Odensvi skola.
Du får möjlighet att titta på vad vi har i arkivet
och träffa styrelsemedlemmar.
Vi tar också gärna emot berättelser till
Odensviboken del två.
Vi bjuder på kaffe/te med bröd.
Välkomna!!!
Odensvi Hembygdsförening
Jägare  Markägare  Lantbrukare
I Odensvi socken med omnejd
kallas till Odenskans
måndagen den 6 november kl. 19.00
för att prata vildsvin.
Vi som kallar till detta möte är
Odensvi älgskötselområde
&
LRF Odensvi
Jägare  Markägare  Lantbrukare
Alla bör komma!

November

Odensvi församling

Lördag

4/11

kl. 1415
kl. 15.00

Öppen kyrka, kaffe serveras
Minnesgudstjänst, kören medverkar

Söndag 19/11

kl. 18.00

Gudstjänst

Lunch i Odenskans varje helgfri torsdag kl. 12.00 för 50: då ingår även kaffe och kaka!
MATSEDEL:
2/11 Dillkött med kokt potatis, 9/11 Köttbullar, sås och potatis, 16/11 Pytt i panna,
23/11 Fisksoppa, 30/11 Kålpudding med kokt potatis
Det anordnas av Kyrkan och det är Odensvi Lanthandel & Catering som står för maten.
VÄLKOMNA!
LUCIA

ADVENTSFIKA

Alla barn och ungdomar från 5 år och uppåt
är välkomna att vara med i årets luciatåg.
Vi övar tisdagar 7/11, 21/11 samt 5/12
kl. 1819 i Odenskans.
Luciahögtiden är i Odensvi kyrka
söndag 10/12 kl. 18.00
Varmt Välkomna!
Johanna Nilsson & Linnéa Hegedis
Annons i decemberbladet?
Jag vill ha annonserna senast 19 november!
helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

Röda korset i Odensvi bjuder på fika
efter gudstjänsten 3/12 kl. 11.00.
Lotteriförsäljning.
Välkomna
Röda korset Odensvi
Bokbussen  inte bara böcker
Bokbussen står vid Odensvi Lanthandel
onsdagarna 8/11 och 29/11
kl. 13.3014.15.
Välkomna!

