"Goda tankar goda ord, sprider
Lycka på vår "Jord"
Angelnrone

Kyrkovalet

Öppettider i Påsk
Skärtorsdag
918
Långfredag
1014
Påskafton
1014
Påskdagen
stängt
Annandag påsk
stängt
Massage
Marie Kumlin kommer till Odenskans,
31/3, 14/4 och 28/4
Ring till Lanthandeln för att boka tid:
0493–210 30.
Välkomna hälsar Marie och Malin
BOK i Butik
Onsdag 31/3, 14/4 och 28/4 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.

Jag skrev i förra Odensvibladet om kyrkvalet den
19 september, och där vi från församlingsrådet
sökte efter fler engagerade i kyrkan och valet.
Vi har nu fått in två personer som vill engagera
sig, Karin Löwenborg och LarsGunnar
Fransson. Det är mycket glädjande att de två
tillsammans med oss andra fyra, Göran
Svensson, Gunnel Svensson, Johan Andersson
och Irene Fransson kommer att finnas på
vallistan för en grupp som heter
"Aktiv kyrka" i Norra Tjust pastorat.
I den gruppen ingår Gamleby, Loftahammar och
Odensvi församlingar.
Hur man gör i Lofta vet jag inte just nu men
man hade där en egen lista vid förra valet.
De övriga församlingarna i pastoratet är Överum,
Västra Ed, Ukna och Dalhem och de samlas i
listan "Kyrkans bästa".
Nu ser vi framåt och vill gärna engagera flera i
kyrkans arbete, du kanske vill bli kyrkvärd?
Hoppas att kyrkan kan öppna igen fram mot
hösten så vi kan mötas där. Något som vi saknat
är kyrkokören, den har ju varit satt på paus.
Den bör ju komma igång under året.
MVH Göran Svensson
0702826119

Frisören i bygdegården
Tisdag 20/4 kommer Engla till oss och friserar.
Ring och boka tid i affären 049321030.

Odensvi församling
Gudstjänster och vuxen verksamhet är inställda på grund av rådande restriktioner.
Följ en digital gudstjänst för söndagen på
www.svenskakyrkan.se/norratjust
Håll dig gärna uppdaterad om verksamheten genom att titta i kalendariet på vår hemsida och
i appen Kyrkguiden!

Det finns en HJÄRTSTARTARE
i Odenskans.
Innanför första dörren som ej
låses, sitter hjärtstartaren!
Men vi hoppas att Ni inte
behöver använda den!

Hej Odensvibor!
Vi hoppas ni vill fortsätta att vara medlemmar
och stötta OHF i sitt fortsatta arbete för
hembygden.
Medlemsavgiften är 80 kr / medlem och
sätts in på BG 56262801
swichnr: 1231766997
(märk inbetalningen med namn och adress/mail)
www.odensvihembygdsforening.n.nu
Tack på förhand
Styrelsen Odensvi Hembygdsförening

Hemkörning av varor.
Onsdagar i Odensvi och torsdagar i Gamleby.
Sms:a, ring eller maila er lista dagen innan till:
sms 0725856870, ring 049321030 eller mail:
odensvi.lanthandel@telia.com
(Vi plockar även ihop varor åt er som ni kan
hämta under dagen).
APOTEKSOMBUD
Butiken är apoteksombud, när ni beställer kan
ni välja Odensvi Lanthandel som ombud,
så hämtar ni era varor i affären.
Allt går på högkostnadskortet och kostar
inget extra.
Allt är givetvis sekretessbelagt.
Annons i majbladet 2021?
Jag vill ha annonserna senast 19 april
helenbc76@gmail.com el. 0702286939.
Du vet väl att du kan läsa
Odensvibladet digitalt:
www.odensvi.se

