"Ett vet jag säkert:
Din resa börjar med ett val 
att kliva upp, gå ut i världen
och leva livet fullt ut."
Oprah Winfrey

EFTERLYSNING!!
Valborgsmässofirande vid Kyrksjöbadet,
Odensvi
Sedvanligt firande med Odensvi Kyrkokör,
vårtalare och fyrverkerier.
Kl. 21.00 tänder vi brasan,
men 20.30 börjar vi serveringen av korv
med bröd, kaffe och hembakat.
Hjärtligt välkomna hälsar
Odensvi Intresseförening
Annons i majbladet 2019?
Jag vill ha annonserna senast 19 april,
helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

Några fler Odensvibor som vill arbeta i
Hembygdsföreningen?
Medelåldern i styrelsen är ganska hög och
orken inte den samma som för tio år sedan.
Vi behöver nya starka krafter som kan hjälpa
till att bevara hembygdsparken i gott skick,
hjälpa till med arrangemang och föra arbetet
med bevarandet av vårt arv vidare.
Kontakta någon i styrelsen om du känner att
detta är något du skulle kunna hjälpa
till med.
LarsGunnar Fransson 0706121168
Mariann Gustavsson 0706354974
PerInge Linderson 0703758162
eller Madelaine Karlsson 0730780987
BOK i Butik

Odensvi Förvaltning Ekonomisk Förening
Boka tisdagen 21 maj.
Då kommer vi ha ordinarie föreningsstämma.
Viktig information kommer i samband med
kallelsen till stämman i
Odensvibladets majnummer.
Styrelsen

3/4 och 17/4 kl 13.3014.15.
Ni kan komma till affären när de är här och
beställa böcker.
Eller komma in efter en lapp att fylla i, så ger vi
den till personalen som kommer från
Stadsbiblioteket.
Massage
Marie Kumlin kommer till Odenskans.
Ring till Lanthandeln för att boka tid:
0493–210 30.
Välkomna hälsar Marie och Malin

Hej Odensvibor!
Vi i styrelsen hoppas ni vill fortsätta att vara
medlemmar och stötta OHF i sitt arbete
för hembygden.
Medlemsavgiften 2019 är 60 kr / medlem och
sätts in på BG 56262801
(märk inbetalningen med namn, adress/mail)
www.odensvihembygdsförening.n.nu
Tack på förhand
Styrelsen Odensvi Hembygdsförening

BANK i Butik
Vi har även Bank i butik och det innebär att du
kan ta ut värdeavier, sätta in kontanter eller
betala räkningar hos oss.

Allmän BASTU i Odenskans
fredagar kl. 1820.
Vi värmer upp både dam och herrbastun.
Kostnad: 20 kr/pers.

April

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!

Välkomna till Odensvi Lanthandel

Odensvi församling

Söndag

31/3

kl. 18.00

Gudstjänst (sista i Odenskans). Stora salen! Sång av kören.
Levande dans! Servering av kaffe m våfflor.

Torsdag

18/4

kl. 11.30

Skärtorsdagsmässa, i kyrkan!
Därefter påsklunch ca 12.30 i Odenskans.

Fredag

19/4

kl. 11.00

Långfredagsgudstjänst med musik. CG Thorell.
Olivet to Calvaryav Johan Henry Maunder.
Medverkande: Gamleby vokalensemble. Mathias Gunnari 
tenor, Olov Högbom  baryton. Orgel Marcus Torén,
Dirigent  Aron Nilsson

Söndag

21/4

kl. 11.00

Påskdagen. Högmässa. Kören medverkar.

Odensvi församlling serverar lunch i Odenskans varje helgfri torsdag kl 12.00!
MATSEDEL:
4/4 Korvstroganoff, 11/4 Fiskgryta, 18/4 Påskbord, 25/4 Kåldolmar, sås och potatis
Odensvi Lanthandel och catering lagar maten.
VÄLKOMNA!

