
Massage

Marie Kumlin kommer till Odenskans,

12/5 och 26/5

Ring till Lanthandeln för att boka tid:

0493–210 30.

Välkomna hälsar Marie och Malin

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!

Frisören i bygdegården

Tisdag 25/5 kommer Engla till oss och friserar.

Ring och boka tid i affären 049321030.

STÄMMA

Odensvi Förvaltning Ek. Förening

På grund av den pågående pandemin föreslår

styrelsen att årets stämma ska hållas

"per capsulam" dvs utan fysisk närvaro

av medlemmarna.

Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att

finnas tillgängliga för de medlemmar

som vill ta del av dem.

Mejla till:

perwilen49@gmail.com

så kommer handlingarna att skickas till er.

Om du som medlem inte accepterar detta

tillvägagångssätt vill vi ha en skriftlig protest

senast den 15 maj. Det kan då innebära att en ny

stämma måste utlysas när så är möjligt.

Styrelsen

BOK i Butik

Onsdag 12/5 och 26/5 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.

STÄDDAG i Odensvi

Måndag 10/5 kl 1820 har vi städdag kring

Badplats, Bygdegård, Informationsplats,

Hembygdspark och Fotbollsplaner.

Kom gärna och hjälp till med krattning, räfsning,

grävning och upplockning kring dessa ställen.

Ta med lite redskap som kan komma till hands

och efter de två timmarna så samlas vi vid badet

och föreningarna bjuder på grillad korv och fika.

Det går naturligtvis bra att ta med en egen

fikakorg om man känner för det.

Väl mött hälsar

Föreningarna i Odensvi

Intresseföreningen informerar om att

Valborgsmässofirandet

är inställt även i år.

Intet är som längtanstider,

väntansår, trolovningstider.

Ingen vår ett skimmer sprider

som en hemlig hjärtanskär.

Erik Axel Karlfeldt



Det finns en HJÄRTSTARTARE

i Odenskans.

Innanför första dörren som ej

låses, sitter hjärtstartaren!

Men vi hoppas att Ni inte

behöver använda den!

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.

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

Annons i junibladet 2021?

Jag vill ha annonserna senast 19 maj

helenbc76@gmail.com el. 0702286939.

Du vet väl att du kan läsa

Odensvibladet digitalt:

www.odensvi.se

PromenadBINGO i Odensvi

Intresseföreningen har gjort en trevlig runda i

Odensvi där man kan gå en Bingorunda.

Sista söndagen varje månad kan man köpa

brickorna mellan kl 1011 nere vid badplatsen

och lösa in vinsterna fram till kl 12.00.

Vill man gå någon annan dag i månaden, så går

det bra att köpa brickorna i Odensvi Lanthandel

och även hämta ut vinsterna där.

Brickorna kostar 10 kr/st och

rundan är ca 2,2 km.

Väl mött hälsar

Odensvi Intresseförening

Odensvi IF

Nu är det dags att betala medlemsavgiften till

Odensvi IF. Vi hoppas att våra gamla

medlemmar fortfarande vill stötta föreningen

med sitt medlemskap. Vi hälsar också nya

medlemmar varmt välkomna till vår förening.

Årsavgiften för 2021 är:

Familjekort 400:

(med ett eller flera barn till och med de år de

fyller 20 år)

Vuxna 150:

(från och med de år de fyller 21 år)

Ungdom 100:

(till och med det år de fyller 20 år)

Sätt in pengarna på vårt

Bankgiro: 55959373.

Du kan även betala med SWISH:

Skicka pengarna till nr: 123 048 55 65.

Oavsett vilket betalningsalternativ du väljer,

skriv i meddelandet vem pengarna kommer ifrån.

Betala avgiften i maj.

Undrar du över något?

Kontakta Per Wilén 0705430288

eller mejl: perwilen49@gmail.com

Tack på förhand!

Odensvi IF




