Ibland är det bättre att sluta tänka,
undra och fantisera,
och bara andas och ta tillit till
att allt kommer att bli bra
Okänd
SOMMARKÖR

KUBBTURNERING vid Kyrksjöbadet

Vill du vara med och sjunga tillsammans med
Odensvi hembygds och kyrkokör och
Amelie Fleetwood.
Då ska du komma till kyrkan måndag 5/8
då vi övar kl. 18.0021.00, Tisdag 6/8 18.0021.00
och onsdag 7/8 från 16.00 till konsert 20.00!

Lördag 20/7 kl. 13.00
kommer det anordnas Kubbturnering.

Välkomna!
Odensvi församling och kören

Anmäl era lag som består av 46 pers till
Markus Johansson 070 7929180 eller
Sverker Johansson 0725487487 eller
i Affären 049321030.
Anmälningsavgift: 100;/lag

Lanthandelns SommarÖppettider
(juliaugusti)

Odensvi IFś årliga SommarAuktion
Lördagen den 27 Juli

MåndFred 918
Lörd 915
Sönd 1115
Välkomna!

är det åter igen dags för auktion i
Odensvi, Odenskans!
Visning från kl. 9.00 och
auktionen börjar 10.00.
Mer info kommer i lokalpressen.
Servering av kaffe, läsk, grillad korv mm.
Välkomna!!!

OIFś sommarauktion

Konstutställning i Gössebäck

Har du något att skänka till OIFś
sommarauktion? Gods mottages tacksamt!
Ring Torgny på 0730 876784 så tar vi en titt
på vad ni har!

192021 juli kl. 12.0017.00
Välkomna!
Gson Gössebäck
Vandrarhem

Massage
Marie Kumlin kommer till Odenskans.
Onsdag 3/7 och 31/7
Ring till Lanthandeln för att boka tid:
0493–210 30.
Välkomna hälsar Marie och Malin

Får du besök i sommar men inte har sängplatser
till alla så har vi ju vårt Vandrarhem i Odensvi.
8 bäddar uppdelade i 3 rum (4+2+2).
Boka via affären 049321030.
Annons i augustibladet 2019?
Jag vill ha annonserna senast 19 juli,
helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

Hej Odensvibor!

Torpvandring
Söndag den 4 augusti.
I år tittar vi på platser i Skälhemstrakten.
Närmare information om samlingsplats,
klockslag och vilka ställen vi ska besöka,
kommer i augustibladet.
Boka dagen och välkomna att delta.

Lupiner är vackra, men inte för många
Hej! den som har tid och tycker samma, klipp
gärna bort frö på lupinerna och elda upp dom.
Lupiner är vackra, men kan slå ut alla svenska
ängsblommor, så som blåklockor, kärringtand,
styvmorsviol, mandelblom, tjärblom m.m.
Vackra namn eller hur.
Så ta gärna frö från dessa svenska blommor och
sprid dom i vår magnifika allé i Odensvi,
så att vi får en stor mångfald av blommor.
Sommar hälsningar från Fifalla

Juli

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

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

Onsdag

3/7

kl. 20.00

"Musik i sommarkväll" Anette och Björn Danielsson

Söndag

7/7

kl. 18.00

Gudstjänst

Onsdag

10/7

kl. 20.00

"Musik i sommarkväll" Galina och Bo Stenberg

Söndag

21/7

kl. 18.00

Gudstjänst

Onsdag

24/7

kl. 20.00

"Musik i sommarkväll" Linnéa Hegedis och Erik Berg

Onsdag

31/7

kl. 20.00

"Musik i sommarkväll" Aron Nilsson

Söndag

4/8

kl. 11.00

Mässa

Onsdag

7/8

kl. 20.00

"Musik i sommarkväll" konsert med Amelie Fleetwood och
sommarkören

Odensvi församling serverar lunch i Odenskans varje helgfri torsdag kl 12.00.
MATSEDEL:
4/7 Stekt hamburgare med potatismos, 11/7 Raggmunk med stekt fläsk,
18/7 Tacopaj med festlig sallad, 25/7 Fiskgryta
Odensvi Lanthandel och catering lagar maten.
VÄLKOMNA!

