Jag älskar det väna, veka och blyga
Gläds när hassel ur jorden ses smyga
När själen den knoppas, brister, slår ut
Och vårblommor hälsa att vintern är slut.
Linnéa Norold
Intresseföreningens årsmöte
Tisdag 10/3 kl. 19.00
i Odenskans
Årsmöte Odensvi Hembygdsförening
Söndag den 8 mars kl. 16.00
i vår lokal i skolan
sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Vi bjuder på kaffe med tilltugg.
Välkomna!!!
Massage
Marie Kumlin kommer till Odenskans.
Onsdag 4/3 och 18/3
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 2020 är 80 kr / medlem och
sätts in på BG 56262801
eller swishnr: 123 176 69 97
(märk inbetalningen med namn och adress/mail)
www.odensvihembygdsforening.n.nu
Tack på förhand
Styrelsen Odensvi Hembygdsförening
Annons i aprilbladet 2020?
Jag vill ha annonserna senast 19 mars
helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

Viktiga gemensamma ämnen går vi igenom efter
årsmötet. Vi bjuder på kaffe och bulle.
Hjärtligt välkomna
Odensvi Intresseförening
Röda korsets årsmöte
Måndag 2 mars kl. 19.00 i Odenskans
Vi bjuder på fika.
Välkomna!
Odensvi röda korskrets
Medlemsavgift till Odensvi
föräldraförening 2020
Bidra till barnen i Odensvi genom att betala
150 kronor/familj till föräldraföreningen på
bankgiro 57731192 ange ditt namn.
Vi aktiverar barnens fritid och är ett stöd för
förskola och fritids.
Vi är tacksamma för ert stöd!
Med vänliga hälsningar
Föräldraföreningen
BOK i Butik
Onsdag 4/3 och 18/3 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.

Valborg firas vid Kyrksjöbadet som sig bör.
Mer info i nästa Odensviblad.
Matoch Hantverksmässa
Lördag den 4 april kl. 10.0015.00
Odenskans i Odensvi
Ett tjugotal utställare
Rökt fisk, ost, ostkakor, bröd, must, marmelad,
grillad korv, hjortkött, ägg, honung, träslöjd,
betongskulpturer, stickat och virkat, sameslöjd,
armband, flätade korgar, sydda produkter,
hälsoprodukter m.m.
Kaffeservering
Inträde 20 kronor och fri parkering
Välkomna!
Odensvi Hembygdsförening

Mars

Håll utkik efter
QUIZ
på Facebooksidan och i Lanthandeln.

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

Söndag

8/3

kl. 11.00

Högmässa, Odenskans.

Söndag

22/3

kl. 18.00

Gudstjänst, Odenskans. Sång av kören. Kaffe m våfflor.

Odensvi församling serverar lunch i Odenskans varje helgfri torsdag kl 12.00.
MATSEDEL:
5/3 Skinkstek, sås och potatis, 12/3 Ungstekt frukostkorv med hemgjord potatismos,
19/3 Trattkantarellsoppa, 26/3 Kycklinggratäng
Odensvi Lanthandel och catering lagar maten.
VÄLKOMNA!

