Nu tindrar stjärnor i det blå
i hus och fönster lika så
och alla röda tomtar gå
med vita skägg och luvor på

ADVENTSFIKA

ÖPPETTIDER i Julhelgen

Röda korset i Odensvi bjuder på fika
efter gudstjänsten 3/12 kl. 11.00.
Lotteriförsäljning.

23/12 kl. 1018
Julafton Stängt
Juldagen Stängt
26/12 kl. 1114
30/12 kl. 1014
Nyårsafton kl. 1014
1/118 Stängt

Välkomna
Röda korset Odensvi
LUCIA
Luciahögtiden är i Odensvi kyrka
söndag 10/12 kl. 18.00
Varmt Välkomna!
Johanna Nilsson & Linnéa Hegedis

Välkomna!!!
Bokbussen  inte bara böcker
Bokbussen står vid Odensvi Lanthandel
onsdagarna 6/12 och 20/12
kl. 13.3014.15.
Välkomna!

ÅRSSTÄMMA
Medlemmarna i
Odensvi fiber ekonomisk förening
kallas till årsstämma
Tisdag 5 december kl. 19.00
i Odenskans.
Välkomna
Styrelsen
Annons i januaribladet?
Jag vill ha annonserna senast 19 december!
helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

Massage
Marie Kumlin kommer till Odenskans
onsdag 13/12
Ring till Lanthandeln för att boka tid
0493–210 30.
Välkomna hälsar Marie och Malin

Vänd...

December
Söndag

Odensvi församling

3/12

kl. 11.00

Adventsgudstjänst. Sång av kören.
Röda korset serverar kaffe i kyrkan.

Söndag 10/12

kl. 18.00

Luciahögtid.

Söndag 17/12

kl. 11.00

Julkrubba.

Söndag 24/12

kl. 23.30

Midnattsgudstjänst. Sång av kören.

Söndag 31/12

kl. 18.00

Nyårsbön.

Lunch i Odenskans varje helgfri torsdag kl. 12.00 för 50: då ingår även kaffe och kaka!
MATSEDEL:
7/12 Kycklingsoppa, 14/12 Julbord, 21/12 Korvstroganoff, 28/12 Potatisgratäng med grillad ytterfilé
Det anordnas av Kyrkan och det är Odensvi Lanthandel & Catering som står för maten.
VÄLKOMNA!
Vi vill önska alla Odensvibor och
alla våra kunder en
GOD JUL
och
ETT RIKTIGT GOTT NYTT ÅR.
Väl mött 2018 önskar Malin,
Nina, Susanne, Teresia och Therese.

En levande Landsbygd
Vi har blivit kontaktade av GAMLEBY platsen,
GRATIStidningen som delas ut till alla hushåll i
Loftahammar  Odensvi  Överum 
Edsbruk och Gamleby
(några nr är dubbelnr och då
delas den ut även i Åtvidaberg)
Vi har fått bra erbjudande och dom är
intresserade av att skriva om Odensvi. Och vi vill
gärna visa och informera hur levande
Landsbygden är i Odensvi.
Därför söker vi nu er som är företagare i
och omkring Odensvi.
Ni har möjlighet att få gratis annons i
Turistföreningens Odensvibroschyr och betala en
slant för att få vara med i GAMLEBY platsen.
Ju fler företagare som vill vara med ju mindre
kostnad blir det för var och en.
Är du intresserad att vara med eller vill veta mer
innan du tar beslutet så får du gärna höra av dig
till Malin i affären eller
Helen helenbc76@gmail.com
eller kom på vårt nästa möte i Odenskans
Måndag 8/1 kl. 18.30
Välkomna
Malin & Helen

