Lär dig att tända ett ljus i de mörkaste
ögonblicken i någons liv. Var det ljus som
hjälper andra att se; Det är det som ger livet sin
djupaste betydelse.
Tänkvärda ord

Massage

Nu börjar FRITIDSGÅRDEN
med start den
8/10, 22/10, 5/11, 19/11, 3/12, kl. 18.0020.00.
Det är dessa 5 gånger vi har fritidsgård.
Det kan bli fler gånger, då kommer information
på facebook, Odensvi fritidsgård håll utkik där.

Marie Kumlin kommer till Odenskans.
Onsdag 14/10 och 28/10
Ring till Lanthandeln för att boka tid:
0493–210 30.
Välkomna hälsar Marie och Malin

Mvh
Odensvi föräldraförening

Tårtkalas i Odensvi Lanthandel
Vi blev i år tilldelade
"Årets Ideella Samhällsutvecklare"
av Västerviks kommun och det vill vi
uppmärksamma genom att bjuda alla er på tårta,
som hjälper till både i det lilla och det stora.
Ett stort tack till alla Odensvibor och väl mött
fredag 16 okt kl. 10.0016.00.
Hjärtligt välkomna
Malin med personal

Oktober
Söndag

VIKTIGT, EON!
Vid strömavbrott är det viktigt att alla hushåll
ringer och felanmäler. Detta för att vi ska få det
åtgärdat så snabbt som möjligt.
Kundservice vardagar 9.0016.30
0102283247
Felanmälan dygnet runt
0102283927
0771880022

Odensvi församling
4/10

kl. 15.00

Gudstjänst

Söndag 18/10

kl. 11.00

Gudstjänst

kl. 15.00

Minnesgudstjänst.
Öppen kyrka från 14.00, kaffeservering!

Söndag
Lördag

31/10

Fel veckodag i utskicket,
det ska vara Lördag 31/10

VÄLKOMNA!
Lunchverksamheten ligger fortfarande nere!
Hoppas vi kan börja med den i november månad!

BOK i Butik
Onsdag 14/10 och 28/10 kl 13.1013.40.
Beställ dina böcker på Västerviks stadsbiblioteks
hemsida eller ring affären så hjälper vi er.
Böckerna kommer till affären nästkommande
gång de besöker oss.

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!
Annons i novemberbladet 2020?
Jag vill ha annonserna senast 19 oktober
helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

Hej Odensvibor
Lördag den 10 Oktober kl. 14.00
träffas vi vid Informationsplatsen.
Denna plats blev till i Maj 2002 av ideellt
arbetande invånare från Odensvi som ansökte om
finansieringsstöd till informationsplatsens pelare,
sten och körsbärsträd av Västerviks kommun
och Regionförbundet.
Invånarna fixade sedan platsen som har tagit
många timmar att göra.
Efter 20 år behöver platsen extra ompyssling och
det är ju vi som får sköta den.
Kom om du har tid och intresse till ett första
möte om hur vi kan ändra och göra platsen
mer lättskött.
Välkomna
Odensvi Intresseförening
Frisör Engla kommer tisdag 27/10 och
har tider både fm och em.
Boka i affären 049321030
Tack till alla som gjort vår badplats
i Odensvi så fin.
Jag och många andra från när och fjärran har
njutit av många underbara sommardagar och
kvällar vid nyrenoverade badplatsen som
har blivit så bra.
Med varma hälsningar från
Fifalla Langelund

