
Augusti Odensvi församling

Söndag 1/8 kl. 18.00 Gudstjänst

Söndag 15/8 kl. 15.00 Gudstjänst

Söndag 29/8 kl. 15.00 Gudstjänst

VÄLKOMNA!

Luncherna på torsdagar ska vi försöka starta i september!

PromenadBINGO

Startar vid Kyrksjöbadet 25/7 och 29/8.

Starten är mellan kl. 1011 och

målgång senast 12.00.

Brickorna kostar 10 kr/st och de köper man på

plats. Slingan är ca 2 km.

Välkomna hälsar Odensvi Intresseförening

Torpvandring söndag den 1 augusti

10.0014.00

Samling vid Eneby klockan 10.00

Vi åker sedan mot Tomtebo, Johannelund,

Qvistrum, Duvekulla, Snärsfall, Annero, Tuna,

Solliden och om tiden tillåter något mer ställe.

Medtag fikakorg.

VÄLKOMNA

Styrelsen i Odensvi Hembygdsförening!

SOMMARTIDER i butiken

tom Augusti

MåndFred 918

Lörd 915

Sönd 1115

Hjärtligt Välkomna!

Odensvi IFś årliga SommarAuktion

Lördagen den 28 Augusti

är det åter igen dags för auktion i

Odensvi, Odenskans!

Visning från kl. 9.00 och

auktionen börjar 10.00.

Mer info kommer i lokalpressen.

Servering av kaffe, läsk, grillad korv mm.

Välkomna!!!

Idag ska jag ta en minut,

inte för att be om någonting,

utan bara känna tacksamhet

för allting som jag har.



Massage

Marie Kumlin kommer till Odenskans,

4/8, 18/8 och 1/9

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!

Frisören i bygdegården

Tisdag 24/8 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

Annons i septemberbladet 2021?

Jag vill ha annonserna senast 19augusti helenbc76@gmail.com el. 0702286939.

Du vet väl att du kan läsa

Odensvibladet digitalt:

www.odensvi.se

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

Bokbussen kör nu också

Onsdag 18/8 och 1/9 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.




