Tipp tapp, tipp tapp
Tippe tippe tipp tapp
Tipp tipp tapp...

Nu är det dax igen för OIF
att sälja Bingolotter och Adventskalendrar.
De kostar 100: styck.
Om du funderar på vad du ska ge bort i julklapp
så har Odensvi Hembygdsförening ett tips.
Boken "Odensvi i text och bild"
Vill du köpa ett exemplar eller fler så kan du
kontakta någon i styrelsen.
PerInge 0703758162
Mariann 0706354974
LarsGunnar 0706121168
Boken finns också i affären.

Odensvi Lanthandel säljer åt oss och
man kan sms:a till Elisabeth "Bettan" så kan jag
leverera eller posta dem till er 070333 75 57
Hoppas många väljer att stödja OIF
Odensvi fiber ekonomisk förening har
Årsmöte den 7 december
kl. 19.00 i Odenskans.
Vi vill påminna alla medlemmar även på detta
vis att det är viktigt att ni kommer på årsmötet.
Som vanligt så får ni ut årsmötes materialet på
mail. Efter mötet blir det kaffe och pepparkaka
tillsammans med mingel.
Välkomna
Styrelsen för Odensvi fiber

Öppettider i Lanthandeln under Julhelgen:
Torsdag 23/12
Julafton 24/12
Juldagen 25/12
Annandagen 26/12
Nyårsafton 31/12
Nyårsdagen 1/1
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Det finns en HJÄRTSTARTARE
i Odenskans.
Innanför första dörren som ej
låses, sitter hjärtstartaren!
Men vi hoppas att Ni inte
behöver använda den!

Allmän bastu på fredagar 18.00 i Odenskans.
Kostnad 20kr/pers.

Tack till Förskolan Oden för det spännande
kuvert som vi har fått.
Vi förvarar det till kommande generation
att öppna år 2070.
Odensvi Hembygdsförening

Hej där ute i Odensvi!

Odensvi Lanthandel Jubilerar!!!

Jag har det tvivelaktiga nöjet att ha hand om
några hemsidor, odensvi.se, odensvifiber.se, och
boif.se.
Min fråga är  finns det någon eller några som
tycker dom har tid och lust att hjälpa till med att
hålla dessa sidor uppdaterade, det är för mycket
för en person vilket innebär att inget händer på
långa stunder med sidorna!

Tro det eller ej men den 3/12022
har Malin drivit Odensvi Lanthandel
i 20 år och det måste vi fira!
Vi bjuder alla våra kunden på kaffe/saft
och tårta under dagen
och alla kunder får köpa 1 pkt Gevalia för 20kr.
Hjärtligt välkomna till er butik,
Odensvi Lanthandel
Malin, Susanne, Teresia och Anton

Känner du att det kunde vara intressant så ger jag
en grundläggande information om hur
hemsidesprogrammet fungerar, en liten träff
exempelvis i Odenskans eller hembesök och
finns även tillgänglig vid tillfälligt uppstående
problem.

Bokbussen kommer till oss
8/12 kl 13.1013.40.
Nu går det att kliva in i den nya bussen
och kika runt på böckerna.

Annons i januaribladet 2022?
Jag vill ha annonserna senast 19 december
helenbc76@gmail.com el. 0702286939.
Du vet väl att du kan läsa Odensvibladet
digitalt: www.odensvi.se
Små privatannonser i Odensvibladet
kostar 50 kr / annons
till bankgiro 59472142.

December

11/12

Kan du tänka dig att bli en del i
informationsflödet på någon/några av dessa
sidor, skicka en epost till:
tsvenss2@hotmail.com och anmäl ditt intresse.
Torgny Svensson
Massage
Marie Kumlin kommer till Odenskans,
8/12 och 22/12
Ring till Lanthandeln för att boka tid:
0493–210 30.
Välkomna hälsar Marie och Malin

Odensvi församling

Glöm inte 1:a advent!
Söndag 28/11
Lördag

Vad man ska eller bör eller kan göra är att få dit
vad som hänt, vad som kommer att hända i dom
respektive områdena och lägga in lite lämpliga
bilder på respektive sida!

kl. 15.00 1:a Adventsgudstjänst Sång av kören.
Röda Korset bjuder på kaffe
kl. 16.00 Lucia, under ledning av Linnéa Hegedis och Erik Berg.

Söndag 19/12

kl. 18.00 Julkonsert i Dalhems kyrka, Pastoratkören medverkar.

Fredag

24/12

Julafton kl. 23.00 Midnattsgudstjänst. Kören medverkar.

Fredag

31/12

kl. 16.00 Nyårsbön.

Denna månad serverar församlingen lunch torsdag 2:e, 9:e och 16:e kl. 12.00 i Odenskans.
Den 16:e är det "Julbuffé" med anmälan till Gunnel Svensson 0702183604 el.
Odensvi Lanthandel 049321030 senast 13/12.
VÄLKOMMEN!
MATSEDEL:
2/12 Gulaschsoppa, 9/12 Revben med sås och potatis, 16/12 Julbuffé

