
Simskola 2021

Västerviks Simsällskap är stolta över att kunna

erbjuda sommarsimskola i samarbete med

Tjustbygdens Sparbank även i år!

Tack vare denna sponsring kan vi erbjuda

simskola till ett bra pris av bara 150 kronor per

deltagare. Vår sommarsimskola är för barn

mellan 416 år. I år kommer vi bara ta in barn

och unga som inte är simkunniga.

Det innebär alltså: Barn födda 2009 och äldre

som inte kan simma 200m samt barn födda 2010

och yngre som inte kan simma 50m får delta

Odensvi  Kyrksjön Vecka 2728.

Start 5 juli Avslutning 16 juli.

Dagar: Måndagfredag Kl. 11.1512.00

(1 plats kvar)

Kl. 12.0512.50 Först till kvarn.

Anmälan gör ni på hemsidan:

Västerviks Simsällskap www.vasterviksss.se

MVH

Föräldraföreningen och Västerviks Simsällskap

Snart öppnar Odensvi Kuriosa!

Vi vill härmed bjuda in alla Odensvibor till en

exklusiv förhands invigning av

butiken Odensvi Kuriosa.

Torsdagen den 10:e juni kl. 15.0018.00.

Korsgrindsallén 9, Odensvi.

Den 12 juni öppnar vi butiken för allmänheten.

Vi följer folkhälsomyndighetens

rekommendationer.

Välkomna önskar

Anna och Rebecca

SOMMARTIDER i butiken

From 1/6  31/8

har vi andra öppettider

MåndFred 918

Lörd 915

Sönd 1115

Öppettider i Midsommarhelgen

Midsommarafton 915

Midsommardagen stängt

Söndag 27/6 1115

Hjärtligt Välkomna!

"Boken om Odensvi" är snart slutsåld.

Vi har bara fjorton böcker kvar.

Om du har tänkt att du ska köpa en bok så

kontakta någon i hembygdsföreningen eller gör

ett besök i Odensvi Lanthandel.

Vi säljer också den nya boken

"Odensvi i text och bild".

Styrelsen för Odensvi Hembygdsförening!

Om vi kunde sprida kärlek

lika snabbt som vi sprider dåliga nyheter,

skvaller och rena spekulationer,

skulle världen se väldigt annorlunda ut.

Vi har kraften c/o Christian Wass



Massage

Marie Kumlin kommer till Odenskans,

9/6 och 23/6

Ring till Lanthandeln för att boka tid:

0493–210 30.

Välkomna hälsar Marie och Malin

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).

För er som kommer till era

SOMMARSTUGOR nu, så går det bra att

ringa eller maila er handlingslista.

Och vi plockar ihop varorna åt er och sätter

ut på angiven tid.

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.

Frisören i bygdegården

Tisdag 22/6 kommer Engla till oss och friserar.

Ring och boka tid i affären 049321030.

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

Odensvi Förvaltning Ek. Förening

På grund av den pågående pandemin har nu årets

stämma hållits "per capsulam" dvs utan fysisk

närvaro av medlemmarna.

Sedvanliga årsmöteshandlingar finns 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 stämmans

beslut vill vi ha en skriftlig protest senast 15 juni.

Styrelsen

BOK i Butik

Onsdag 9/6 och 23/6 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.

Annons i julibladet 2021?

Jag vill ha annonserna senast 19 juni

helenbc76@gmail.com el. 0702286939.

Du vet väl att du kan läsa

Odensvibladet digitalt:

www.odensvi.se

Juni Odensvi församling

Nu i juni månad är det meningen att vi ska ha gudstjänster i kyrkan igen! Vi får hoppas att inget dyker upp

som gör att det inte går att genomföra! Vi får följa restriktionerna som gäller då!

Söndag 6/6 kl. 15.00 Gudstjänst i kyrkan.

Lördag 26/6 kl. 11.00 är vi inbjudna, av Marie och Pär, till

Midsommargudstjänst i Prästgårdsparken.

Lunchverksamheten får vi vänta med över sommaren!

VÄLKOMNA!




