
ÖNSKAS KÖPA

Folkdräktsskjorta till Tjustdräkten

i storlek XL önskas köpa.

Lennart Larsson, Blackstad tel. 0702974775

SIMSKOLA i ODENSVI

Simskolan kommer att bedrivas

vid Kyrksjön i Odensvi.

Vi startar 9 juli och har

avslutning 27 juli.

På kvällstid 16.30.

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 vara kostnadsfri.

Sista anmälnings dagen är 3 juni.

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

eller tele. 0731838328.

Föräldraföreningen i Odensvi

Nationaldags firande

den 6/6 i hembygdsparken Odensvi kl. 14.00.

Hallingebergs dansgille uppträder

till dragspelsmusik.

Odensvi Damklubb serverar kaffe och bakelse.

Välkomna Odensvi Hembygdsförening

Slåttergille

inför nationaldagen blir den 30/5 kl. 18.00

Medtag kratta och glatt humör.

Efteråt bjuder vi på Kaffe och smörgåsar.

Midsommarfirande

den 22/6 kl. 14.00 vid Kyrksjöbadet i Odensvi.

Kaffeservering och lotteriförsäljning.

Arrg: Odensvi Hembygdsförening och

Odensvi Idrottsförening

Inför midsommarfirandet

är Ni välkomna den 21/6 kl. 18.00

vid Kyrksjöbadet att klä midsommarstången.

Vi bjuder på korvgrillning och fika.

ÖPPETTIDER i Odensvi Lanthandel

JuniAugusti

MånFred 918

Lördag 915

Söndag 1115

Öppettider Midsommarhelgen

Midsommarafton 914

Midsommardagen Stängt

Söndagen 1115

Den väg du har

framför dig

är viktigare

än den du lämnade

bakom dig



Massage

Marie Kumlin kommer till Odenskans

onsdag 13/6

Ring till Lanthandeln för att boka tid

0493–210 30.

Välkomna hälsar Marie och Malin

Juni Odensvi församling

Söndag 10/6 kl. 18.00 Gudstjänst

Lördag 23/6 kl. 11.00 Midsommardagen Friluftsgudstjänst i prästgårdsparken

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

MATSEDEL:

7/6 Grekist pyttipanna, 14/6 Fisksoppa,

21/6 Matjesill och färskpotatis, 28/6 Ugnstekt falukorv och potatismos

Odensvi Lanthandel och catering lagar maten.

VÄLKOMNA!

"JOGGA, LUNKA, GÅ"

På tisdagar kl. 18.30 ses vi vid Bygdegården och

tar oss sedan runt en slinga på 67 km.

Alla är välkomna och alla gör efter sin förmåga.

Kanske man hittar någon man vill börja springa

med på tisdagarna.

Väl mött hälsar

OIF

BOK i Butik

Personalen från Västerviks Stadsbibliotek

kommer till Lanthandeln

20/6 kl 13.3014.15.

Du kan då beställa böcker via dem eller hämta

och lämna dina förbeställda böcker.

Kom in i affären efter ett formulär där du kan

fylla i vilka böcker du vill ha till nästa gång

de kommer.

FOTBOLLSSKOLA 2018

BOIF inbjuder alla flickor och pojkar till

Tjustbygdens Sparbanks fotbollsskola, 1820 juni

i Odensvi, Odenskans, kl. 10.0015.00 alla tre

dagarna.

Barnen ska vara födda mellan 05 och 12.

Fotbollsskolan är i år gratis, i detta ingår, utöver

det som nämns i broschyren, lunch och

mellanmål.

Gratis buss kommer att gå ToR Blackstad skola

 Odenskans via Karrum Blackstad skola avgång

9:15, Odenskans avgång 15:10.

Anmälan görs SENAST den 4 MAJ via mail

carina.wernersson@live.se

VIKTIGT med namn, födelseår, telefonnummer

till målsman, önskas transport med buss, om

specialkost önskas och storlek på kläder (116,

128, 140, 152, 164, S, M och L) och strumpor

(2830, 3133, 3436, 3739, 4042)

INGA efteranmälningar godtages.

Om ert barn INTE FÅR VARA MED PÅ BILD

t.ex. på Tjustbygdens Sparbanks hemsida

informera föreningens kontaktperson.

Tänk på att du själv hämtar ditt fotbollspaket på

Intersport i Västervik under v.24 förrutom

fotbollen.

VÄLKOMNA!

Föreningens kontaktperson är Carina WJonsson

Tel. 0702007211

Epost: carina.wernersson@live.se

Vårstädning

Auktionsgods mottages tacksamt

till vår Sommarauktion.

Ring Torgny Svensson

0730876784.

Odensvi Idrottsförening

KUBBTURNERING vid Kyrksjöbadet

Lördag 28/7 kl. 13.00

kommer det anordnas Kubbturnering.

Anmäl era lag som består av 46 pers till

Markus Johansson 070 7929180 eller

Sverker Johansson 0725487487



Annons i julibladet?

Jag vill ha annonserna senast 18 juni,

helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

Hej Odensvibor!

Vi hoppas ni vill fortsätta att vara medlemmar

och stötta OHF i sitt fortsatta arbete för

hembygden.

Medlemsavgiften är 60 kr / medlem och sätts in

på BG 56262801

(märk inbetalningen med namn och adress/mail)

www.odensvihembygdsforening.n.nu

Tack på förhand

Styrelsen Odensvi Hembygdsförening

Sommarjobb vid Kyrksjöbadet

Vi söker ungdomar som vill ha sommarjobb.

Det är att städa en gång om dagen vid badet.

Vi har fortfarande några veckor kvar som

inte är uppbokade.

Kontakta Per Wilén 049321111 eller Odensvi

Lanthandel 049321030

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

Odenskans och Torvalla
BOIF hemmamatcher under juni 2018

Fred. 8/6 kl. 19.00 BOIF A  HM IS A Odenskans

Tisd. 19/6 kl. 19.00 BOIF A  Hammarsgärde Torvalla

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

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

Välkomna till matcherna på Odenskans och Torvalla!

Sommarjobba i Kiosken vid Kyrksjöbadet

Vill du driva kiosken i egen regi

under julimånad?

Kontakta Malin i Odensvi Lanthandel

049321030

Det är inte försent om du som

företagare/privatperson vill vara med och

annonsera i GAMLEBY platsen.

Vill du vara med så samanonsera vi i:

Juni, September och Oktober.

Ni har möjlighet att få gratis annons i

Turistföreningens Odensvibroschyr och betala en

slant för att få vara med i GAMLEBY platsen.

Vill du vara med? Hör av dig till Malin i affären

eller

Helen helenbc76@gmail.com

FIRA med oss fredag 29/6

Staten har beslutat att ge ett årligt bidrag till

Sveriges Lanthandlare.

Vi i Odensvi uppfyller alla kriterier och

kommer få ta del av detta.

Det vill vi gärna fira med att bjuda på fika

med hembakat denna dag.

Hjärtligt välkomna in till

Odensvi Lanthandel




