Det vackraste sakerna i livet är inte saker.
Det är människor, minnen och bilder.
Det är känslor, leenden situationer och skratt.
Vi har kraften c/o Christian Wass

Informationsmöte om Civil Insatsperson
(CIP) i Odensvi
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.

Är du en person som vill vara med och bidra till
ökad trygghet och förebygga oönskade
händelser?
Kom då till Bygdegården Odenskans
torsdag 2 april kl. 18.30
för då kommer Jacob Sundell från
Räddningstjänsten och informerar.
Ingen anmälan, bara att dyka upp.

Kaffeservering
Inträde 20 kronor och fri parkering
Välkomna!
Odensvi Hembygdsförening
Massage
Marie Kumlin kommer till Odenskans.
Onsdag 1/4, 15/4 och 29/4
Ring till Lanthandeln för att boka tid:
0493–210 30.
Välkomna hälsar Marie och Malin
EFTERLYSNING!!!
En långhårig katt, svart med vita tassar och vit
på högra sidan av ansiktet.
Funnits runt gamla Mejeriet ett bra tag.
Ring om den har ett hem så jag vet att den
inte är en hemlös katt.
Fifalla Langelund 0702080603
Annons i majbladet 2020?
Jag vill ha annonserna senast 19 april
helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

Valborgsmässofirande vid Kyrksjöbadet,
Odensvi
Kören sjunger in våren och fyrverkerier
avslutar kvällen.
Sedvanligt firande med vårtalare.
Korv och fikaförsäljning från kl 20.15.
Kl. 21.00 tänder vi brasan.
Hjärtligt välkomna hälsar
Odensvi Intresseförening
"BILD" EFTERLYSNING!!!
Om någon har bilder, foton, dia eller negativ från
fotboll och andra arrangemang av Odensvi IF.
Planerer en fotoutställning vid den årliga
sommarauktionen. Skulle gärna vilja låna alt. om
du scannar in och skickar till mig!
PerInge Lindersson
epost: jonstorp@odensvi.com
mobil: 0703 75 81 62

OIFś sommarauktion
Har du något att skänka till OIFś
sommarauktion? Gods mottages tacksamt efter
den 15:e maj, ring Torgny på 0730 876784 så tar
vi en titt på vad ni har!
SOMMARAUKTIONEN

30års JUBILEUM i år!!!
kommer att vara
Lördagen den 25/7

Hemsändning till Pensionärer
på onsdagar.
Ring eller maila in din beställning
049321030 eller
odensvi.lanthandel@telia.com
BOK i Butik
Onsdag 1/4, 15/4 och 29/4 kl 13.1013.40.

OIF Styrelse

Kom till affären och beställ era böcker eller
beställ dem via webbsidan
biblioteket.vastervik.se
Och hämta dem sedan vid nästa besök.
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
Föreningslivet i Odensvi bjuder in till
gemensam arbetsdag i maj.
Förra året hade vi ett gemensamt datum, vilket
blev mycket gemytligt. Håll utkik i nästa nummer
om datum och upplägg.
Alla är välkomna, gammal som ung.

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!
Om någon behöver hjälp med att köra lagom
mängd ris till Majbrasan i Odensvi. Då hjälper
jag gärna till med min släpkärra.
Det är kostnadsfritt.
MVH Fifalla Langelund
070 2080603, talsvar

Odensvi församling

Torsdag

9/4

kl. 11.30

Mässa, därefter lunch i Odenskans 12.30!

Söndag

12/4

kl. 11.00

Högmässa, sång av kören

Söndag

26/4

kl. 15.00

Gudstjänst

Odensvi församling serverar lunch i Odenskans varje helgfri torsdag kl 12.00.
MATSEDEL:
2/4 Dillkött och potatis, 9/4 Kyckling med potatisgratäng OBS tiden 12.30,
16/4 Bacon och köttfärsgratäng, 23/4 Fiskgryta, 30/4 Potatis och purjolökssoppa.
Odensvi Lanthandel och catering lagar maten.
VÄLKOMNA!
I Coronatider:
Behöver någon av er äldre i Odensvi hjälp med att handla och få hem varor
från affären så kan vi hjälpa till med det!
Odensvi församling/ Gunnel 0702183604 eller Göran 0702826119
i samarbete med Odensvi Lanthandel! Tel 21030.

