Allt måste inte vara så förbannat
meningsfullt jämt. Det räcker oftast alldeles
utmärkt med att du har roligt
Vi har kraften c/o Christian Wass

Alla barn och ungdomar från 5 år och uppåt
är välkomna att vara med i årets luciatåg.
Vi övar onsdagar kl. 1819 i Odenskans
med start 14/11.
Arkivens dag lördag den 10 november.
Vi öppnar vårt arkiv i Odensvi skola
mellan klockan 10.0014.00.
Vi bjuder på fika.
VÄLKOMNA!
Julbord i Odensvi

Luciahögtiden är den 16/12
kl. 18.00 i Odensvi kyrka.
Varmt välkomna
Linnéa Hegedis
Tel. 0702535570
Odensvi fiberförening har årsstämma
tisdagen den 4 december 2018
i Odenskans kl. 19.00.
Alla medlemmar kommer att få en kallelse på
mail eller brevledes. Vårt fjärde år utav fem
håller nu på att vara till ända. Vi har mycket att
diskutera med våra medlemmar vid årsstämman
när det gäller föreningens framtid.

Välkomna att boka bord på vårat julbord
i Bygdegården lördag 1/12 kl. 18.30.
Vi dukar upp ett julbord där det mesta av
julmaten, efterrätter, kakor och godis
är hemlagat.
Underhållning i år kommer Martin och Adam
i Dimker Brother" stå för.
Pris 425 kr/pers.
Anmälan senast 21/11 till
Odensvi Lanthandel 049321030.

Styrelsen och valberedningen är väldigt
angelägna om att så många medlemmar som
möjligt kommer på stämman.
Välkomna önskar styrelsen
gm. ordförande Göran Svensson
Annons i decemberbladet?
Jag vill ha annonserna senast 19 november,
helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

Hjärtligt välkomna hälsar vi er alla
Malin, Nina, Susanne, Teresia, Therese och
några av bygdens ungdomar

vänd...

BOK i Butik

Massage

Personalen från Västerviks Stadsbibliotek
kommer till Lanthandeln
14/11 och 28/11 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.

Marie Kumlin kommer till Odenskans
onsdag 7/11 och 21/11
Ring till Lanthandeln för att boka tid
0493–210 30.
Välkomna hälsar Marie och Malin

BINGOLOTTER och Julkalendrar
Stöd gärna föreningslivet i Odensvi. BingoLotter
till Uppesittarkvällen och Julkalendrar kan
beställas av Bettan.
Ring eller sms:a 049321065, 0703337557.

November
Lördag

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!

Odensvi församling

3/11

Söndag 11/11

kl. 1415

öppen kyrka, kaffeservering

kl 15.00

Minnesgudstjänst, kören medverkar

kl. 18.00

Mässa

Odensvi församlling serverar lunch i Odenskans varje helgfri torsdag kl 12.00!
MATSEDEL:
1/11 Varmkorv & hemmagjord potatismos, 8/11 Raggmunk m. fläsk,
15/11 Köttsoppa, 22/11Isterbandslåda, 29/11 Skinkstek, sås & potatis.
Odensvi Lanthandel och catering lagar maten.
VÄLKOMNA!

