En människa som mår bra
har aldrig behov av att attakera
eller förlöjliga en annan människa.
Kay Pollak

Odensvi fiber ekonomisk förening har
Årsstämma i Odenskans
tisdag 8 december kl. 19.00.

JULBORD i Odenskans
Vi kommer även i år att ha
julbord i Bygdegården.
Vi kommer givetvis rätta oss efter
bestämmelserna för dukning, köbildning mm,
så att det ska kännas bra att sitta till bords
och njuta av vår goda julmat.

Alla medlemmar får sin personliga kallelse
i november. Vi hoppas att så många
medlemmar som möjligt kan komma.
Under kvällen kommer vi att redovisa vårt
engagemang kring reservkraftverket
vid Odenskans.

Datum för julborden är fre 4/12
och lörd 5/12 kl. 18.30
och sista anmälan är sönd 22/11,
anmälan är bindande
425;/pers

Välkomna önskar
Styrelsen för Odensvi fiber
Massage

Hjärtligt välkomna önskar
vi i Odensvi Lanthandel

Marie Kumlin kommer till Odenskans.
Onsdag 11/1 och 25/11
Ring till Lanthandeln för att boka tid:
0493–210 30.

Förkylningssymtom?

Välkomna hälsar Marie och Malin
BOK i Butik
Onsdag 11/11 och 25/11 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.

November
Lördag

31/10

Vi hjälper gärna er med handling när
ni har förkylningssymtom. Ring hemifrån
eller när ni står utanför, så packar vi ihop varorna
åt er och ställer ut dem utanför butiken och ni
swishar summan till oss.
Vi vore tacksamma om vi alla tänker på
varandra i dessa förkylningstider.
Mvh Malin med personal

Odensvi församling
kl. 14.0015.00
kl. 15.00

Alla helgons Dag "Öppen Kyrka". Kaffeservering för
kyrkogårdsgäster.
Minnesgudstjänst. H Wennström, A Nilsson

Söndag 15/11

kl. 11.00

Gudstjänst H Wennström, M Danielsson

Söndag 29/11

kl. 18.00

1:a advent Gudstjänst M Alm, A Nilsson
VÄLKOMNA!

Angående luncherna på torsdagar har vi beslutat att starta tidigast efter nyår!
Mvh / Församlingsrådet i Odensvi

TED GÄRDESTAD
en berättelse om sångerna och livet
Odenskans onsdag 4:e nov kl. 19.00.
(kaffeservering i pausen)
Biljetter köps på www.nortic.se och
Tuistbyrån Stora torget.
Pris: 250kr, ungdom 100 kr.
Västerviks riksteaterförening

Välkomna till vårt arkiv i skolan.
Lördag den 7 november klockan 11.0014.00.
Vi bjuder på tillgång till handlingar och
även fika.
Välkomna
Odensvi Hembygdsförening

Kommunen fortsätter med Hemsändning av
varor till riskgrupper av Corona.
Vi, Odensvi Lanthandel, hjälper er gärna med
detta, så ring oss på 049321030
och lägg er beställning.
Utkörning till Odensvi onsdagar och
Gamleby torsdagar.
Beställningen ska vara oss tillhanda
senast kl 13.00 dagen innan.
Frisör Engla kommer tisdag 24/11
(inget i december)
Boka i affären 049321030.

Välkomna till Odenskans
lördag den 28 november
klockan 10.0016.00.
Vi släpper boken "Odensvi i text och bild".
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 decemberbladet 2020?
Jag vill ha annonserna senast 19 november
helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

Samtidigt har vi en fotoutställning med bilder
som passar till de kapitel som finns i boken.
Priset för boken är 250 kronor.
Vi tänker på att hålla avstånd p.g.a.
coronapandemin.
VÄLKOMNA
Styrelsen för Odensvi Hembygdsförening

