Lev i nuet, vänta inte till imorgon;
plocka livets rosor idag.
Pierre de Ronsard

Alla barn och ungdomar från 5 år och uppåt
är välkomna att vara med i årets luciatåg.
Vi övar onsdag 27/11, 4/12 och 11/12 kl. 1819 i
Odenskans
Luciahögtiden är lördag 14/12
kl. 16.00 i Odensvi kyrka.
Varmt välkomna
Linnéa Hegedis och Johanna Nilsson
Julbord i Odenskans
Fredag 6/12 dukar vi upp
vårat Julbord i Odenskans
Vi börjar kl 18.30 med glögg och pepparkaka
och sedan sätter vi oss till bords.
Under kvällen kommer Linnéa och Erik sjunga
och spela julmelodier för oss.
Pris per person: 425 kr.
Anmälan till
Odensvi Lanthandel
049321030 senast 29/11.
Välkomna!

Odensvi fiber ekonomisk förening
har årsstämma i Odenskans

Tisdag den 3:e december kl. 19.00.
Styrelsen vill att alla medlemmar nu i god tid
kan boka in den kvällen för att medverka på
stämman. När vi har klarat av själva stämman så
vill styrelsen informera om vad som händer
i vår verksamhet.
I den digitala världen sker stora förändringar
som även vi måste förhålla oss till, sådana
frågor vill vi diskutera på stämman.
Styrelsen välkomnar alla medlemmar till
Odenskans den 3/12 2019.
Göran Svensson, Ordförande
JULAUKTION I ODENSKANS 16/11
Julsaker auktioneras ut, ca 200 utrop.
Visning från kl. 10.00.
Auktionen startar kl. 11.00.
Korvförsäljning
Kaffeservering
Lotteriförsäljning
Vi bjuder på glögg.
Välkomna att fynda julpynt
Odensvi Idrottsförening

November
Lördag

2/11

Odensvi församling
kl. 15.00

Alla helgons dag. Minnesgudstjänst.
Kören medverkar. Kyrkan är öppen från 14.00 då serveras kaffe.

kl. 15.00

1:a Advent. Gudsjänst. Kören medverkar.
Röda Korset serverar kaffe i kyrkan.

December
Söndag

1/12

Kyrkan serverar lunch i Odenskans varje helgfri torsdag kl 12.00.
MATSEDEL:
7/11 Potatis och jordärtskockssopppa, 14/11 Stekt fläsk med löksås,
21/11 Isterband och dillstuvad potatis, 28/11 Fiskgratäng
Odensvi Lanthandel och catering lagar maten.
VÄLKOMNA!

BOK i Butik
Onsdag 13/11 och 27/11 kl 13.1013.40.
Kom till affären och beställ era böcker eller
beställ dem via webbsidan
biblioteket.vastervik.se
Och hämta dem sedan vid nästa besök.
Massage
Marie Kumlin kommer till Odenskans.
Onsdag 6/11 och 20/11
Ring till Lanthandeln för att boka tid:
0493–210 30.

Lördag 2/11 håller vi stängt pga
Alla Helgons dag.
Fredag är det öppet 1018 son vanligt.
Välkomna!

Välkomna hälsar Marie och Malin
Ny bok om Odensvi och Arkivens Dag

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!
Räddningstjänsten Västervik utbildar
Cevila Insatspersoner och vill
se över intresset i Odensvi.
Jag har blivit ombedd att vara kontaktperson
och undersöka intresset av att dom har en
informationsträff här.
För att anmäla intresse och för att få mer
information var vänlig kontakta mig.
Håkan
0705620257
jdgbm@hotmail.com
BINGOLOTTER och Julkalendrar
Stöd gärna föreningslivet i Odensvi. BingoLotter
till Uppesittarkvällen och Julkalendrar kan
beställas av Bettan.
Ring eller sms:a 049321065, 0703337557.

Vi arbetar med en bok om Odensvi och önskar
nu få förslag från er. Tanken som vi jobbar efter
är att skriva om bilder eller skriva berättelser och
sätta in bilder som kan passa. Vi utgår från
berättelser om folk som bott här förut och även
om personer som bor i socknen idag.
Vi skriver också om händelser från
både förr och nu.
Vi vill veta vad ni skulle vilja ha med och vilka
berättelser som ni kan och vi inte hört förut. Vi
saknar också många bilder som vi behöver till
berättelser som redan är skrivna. Vi kommer att
vara i vår lokal i skolan lördag den 9/11 mellan
klockan 10 och 14. Medtag bilder som ni kan
tänka er att låna ut så skannar PerInge
dem på direkten.
Välkomna lördag den 9/11
klockan 10.0014.00.
Vi bjuder på fika.
Du som inte kan komma den dagen kan kontakta
Mariann 0706354974 eller maila
gosseback@telia.com
eller PerInge 0703758162 eller maila
jonstorp@odensvi.com
VÄLKOMNA!
Annons i decemberbladet 2019?
Jag vill ha annonserna senast 19 november
helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

