Livet utan vänskap
 är som en trädgård utan blommor

OIFś damklubb har varit en stor tillgång för
föreningen under många år,
men allting har tyvärr sitt slut.
Nu är det beslutat att lägga ner verksamheten.
Ett stort tack till er alla som varit med!
Av den anledningen söker vi nu gammal som
ung som kan hjälpa till i kiosken vid våra
matcher på Odenskans.

SOMMARTIDER i butiken
From 1/6  31/8
har vi andra öppettider
MåndFred
Lörd
Sönd

Om du är intresserad, kontakta Eva Rydh
på telefon 070 361 67 91.
Styrelsen

918
915
1115

Öppettider i Midsommarhelgen
Midsommarafton
915
Midsommardagen
stängt
Söndag 27/6
1115
Hjärtligt Välkomna!
Torpvandring söndag den 1 augusti
10.0014.00

GÅBINGO

Samling vid Eneby klockan 10.00

Startar vid Kyrksjöbadet 27/6 och 25/7.
Starten är mellan kl. 1011 och
målgång senast 12.00.

Vi åker sedan mot Tomtebo, Johannelund,
Qvistrum, Duvekulla, Snärsfall, Annero, Tuna,
Solliden och om tiden tillåter något mer ställe.

Brickorna kostar 10 kr/st och de köper man på
plats. Slingan är ca 2 km.

Medtag fikakorg.
VÄLKOMNA

Välkomna hälsar Odensvi Intresseförening

Styrelsen i Odensvi Hembygdsförening!

Juli

Odensvi församling

Söndag

4/7

kl. 18.00

Gudstjänst

Söndag

18/7

kl. 11.00

Gudstjänst
VÄLKOMNA!

Frisören i bygdegården

Massage

Tisdag 20/7 kommer Engla till oss och friserar.
Ring och boka tid i affären 049321030.

Marie Kumlin kommer till Odenskans,
7/7 och 21/7
Ring till Lanthandeln för att boka tid:
0493–210 30.
Välkomna hälsar Marie och Malin

Årsmöte med Odensvi Hembygdsförening
Söndag den 8 augusti klockan 16.00.
Vi träffas i Hembygdsparken.
Vid dåligt väder i vår lokal i skolan.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
VÄLKOMNA!
Styrelsen för Odensvi Hembygdsförening
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

Annons i augustibladet 2021?
Jag vill ha annonserna senast 19 juli helenbc76@gmail.com el. 0702286939.
Du vet väl att du kan läsa
Odensvibladet digitalt:
www.odensvi.se

TREVLIG SOMMAR!!!

