
Augusti Odensvi församling

Söndag 9/8 kl. 18.00 Gudstjänst. Kyrkan

Söndag 23/8 kl. 11.00 Friluftsgudstjänst, Hembygdsparken, medtag kaffekorg.

VÄLKOMNA!

Församlingens lunchverksamhet på torsdagar är fortfarande Inställd!

Odensvi IF vill påminna om de som löst

Gymkort och inte vill förnya ska

lämna in taggen i affären.

OBS!! HJÄRTSTARTAREN BORTA!!

Måndagen 3 augusti ska vår hjärtstartare skickas

in för kontroll.

Enligt företaget som utför kontrollen bör vi ha

startaren tillbaka på c:a en vecka.

Vi meddelar affären när den är på plats igen.

Mvh Odensvi Rödakorskrets.

Massage

Marie Kumlin kommer till Odenskans.

Onsdag 5/8 och 19/8

Ring till Lanthandeln för att boka tid:

0493–210 30.

Välkomna hälsar Marie och Malin

Torpvandring 2 aug kl. 10.0014.00

Samling vid Hysinge. Därifrån åker vi till

Vindkullen.

Söderut besöker vi Nastorp, Hysinge,

Björksbo, Smältaretorp, Tretorp, Katrineberg,

Mostugan för att avsluta vid Vabo.

(Vi kommer att prata om Gropen, Holmsjönäs

och Sågarstugan men det går inte att åka in med

bilar eller vända).

Någon gång under färden stannar vi till och äter

från vår medhavda fikakorg.

Vi håller avstånd nu när det fortfarande är

smittorisk i corona.

Välkomna!!! / Styrelsen

SOMMARTIDER

i affären augusti

MåndFred 9.0018.00

Lördag 9.0015.00

Söndag 11.0015.00

Välkomna!!!

Stressa av, lyssna på fåglarna,

gå på promenad,

andas djupt och skänk någon ett leende

Bok i butik drar igång i augusti igen.



Annons i septemberbladet 2020?

Jag vill ha annonserna senast 19 augusti

helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

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

Hemkörning till Odensvibor i riskgrupp på

onsdagar. Ring eller maila din lista under

tisdagen. Ni kan även ringa och vi plockar ihop

varorna och vi möts utanför affären

och ni hämtar.

Ring affären, 049321030

eller maila: odensvi.lanthandel@telia.com

Odensvi Utveckling informerar om att

det nu är skyltat vid badet, campingen

och bygdegården om att det finns

en hjärtstartare vid bygdegården

och förstahjälpen tavlor vid badet och

bygdegården.

"Odensvi i text och bild" kommer att vara klar

för försäljning i början av december.

Med tryckning m.m. kommer den att kosta

ca 160 000 kronor. Vi får inga bidrag från

Sparbanksstiftelsen eller kommunen. Därför

undrar vi om ni är villiga att sponsra boken

med en summa pengar.

För att ert/era namn ska komma med

som sponsorer behöver vi ha pengarna innan

den 15 september. Bankgiro 56262801.

Märk sponsring bok och ert/era namn.

Tacksamma för stort som litet bidrag!




