
Massage

Marie Kumlin kommer till Odenskans,

onsdag 1/2 och 15/2

Ring till Lanthandeln för att boka tid:

0493–210 30.

Välkomna hälsar Marie och Malin

TACK till alla som stöttade OIF genom att

köpa Bingolotter och Adventskalender.

Du kan fortfarande köpa SverigeLotter i

Lanthandeln som OIF säljer.

Äntligen... Lifvens i Odenskans!

4 mars kl. 18:30

Endast förbokade platser!

Vi börjar kvällen med lite mat!

Underhållning från det världskända (typ) 30 års

firande bandet Lifvens!

En liten paus måste vi nog ha... och med lite tur,

något gott till kaffet!

För att sedan köra "ett röjarpass" där vi hoppas

att alla hjälper till med att hålla takten!

Klädsel valfri men långkalsonger undanbedes

(accepteras vid behov).

Mat och underhållning... 350 kr/pers.

Dryck av alla de slag finns att köpa under

kvällen... kontant eller swish!

Det här är vad jag önskade mig i 50 års present,

en "redig fest"!

Men det är ingen födelsedagsfest så...

Inget firande tack utan kom och hjälp till med att

hålla takten!

Biljetterna går att boka 15 till 25 februari...

OBS!!! begränsat antal platser.

"Först till kvarn"!!!

Boka din biljett på nummer 070662 80 20

(ring eller sms).

Bindande anmälan eftersom mat ingår i biljetten!

Betala i första han med swish till samma

nummer, märk med namn och antal!

Alla hjärtligt välkomna!
Hälsar Jörgen, Susanne och Linda!

Efter flera års uppehåll har vi tänkt att

arrangera en Mat och Hantverksmässa igen.

Lördag den 1 april 2023

mellan 10.0015.00 i Odenskans.

Vill du vara med eller känner du någon som

vill delta kan du kontakta någon i styrelsen.

OIF Årsmöte

Måndag 27/2 kl 19.00 i Odenskans.

Vi bjuder på förtäring.

Välkomna

OIF Styrelse

Odensvi Hembygdsförening bjuder in

till årsmöte

söndag den 5 mars 16.00

i vår lokal i skolan.

Sedvanliga årsmöteshandlingar

och efteråt kaffe med tilltugg.

VÄLKOMNA!!

När jag var liten

hade vi inte råd

med någon katt,

men vi hade en

hink som spann



Odensvi församling

Obs! Tiden i januaribladet blev fel!

Söndag 29/1 kl. 15.00 Gudstjänst i Odenskans! ClaesGöran Thorell präst,

Kantorskvartetten (Galina, Anette, Martin och Aron) medverkar!

Februari

Tisdag 7/2 kl. 14.0016.00 Fritidsgård för vuxna.

Söndag 12/2 kl. 11.00 Högmässa, sammanlyst till Gamleby kyrka.

(På grund av prästbrist kommer vi ha en del gudstjänster

sammanlysta i Gamleby)

Söndag 26/2 kl. 11.00 Pastoratsgudstjänst, Taklagsfest i Odensvi kyrka för hela pastoratet!

Hans Wennström kyrkoherde, alla musiker och pastoratskören

medverkar! Därefter samkväm i Odenskans.

Odensvi församling serverar lunch varje helgfri torsdag i Odenskans kl. 12.00

Odensvi lanthandel lagar maten!

MATSEDEL:

2/2 Rotmos och fläskkorv, 9/2 Fiskgratäng,

16/2 Chorizosoppa, 23/2 Kålpudding, gräddsås och potatis.

VÄLKOMNA!

Annons i Marsbladet?

Jag vill ha annonserna senast 19 februari

helenbc76@gmail.com el. 0702286939.

Du vet väl att du kan läsa Odensvibladet

digitalt: www.odensvi.se

Bokbussen

onsdag 1/2 och 15/2 kl. 1313.30

Beställ böcker från Västerviks stadsbibliotek och

de levererar till Odensvi Lanthandel.

Eller passa på att besöka bussen när

den kommer hit.

Hej Odensvibor!

Vi i styrelsen hoppas ni vill fortsätta att vara

medlemmar och stötta OHF i sitt fortsatta

arbete för hembygden.

Medlemsavgiften 2023 är 100 kr/ medlem

och sätts in på BG 56262801

eller swishnr: 123 176 69 97

(märk inbetalningen med namn

och adress/mail)

www.odensvihembygdsforening.n.nu

Tack på förhand

Styrelsen Odensvi Hembygdsförening

Odensvi IF

I februari är det dags att betala medlemsavgiften

till Odensvi IF för 2023.

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 2023 är:

Familjekort 400:

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

fyller 20 år)

Vuxna (from det år de fyller 21 år) 150:

Ungdom (tom det år de fyller 20 år) 100:

Sätt in pengarna på 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.

Undrar du över något?

Kontakta Per Wilén på 070 543 02 88 eller

mejl: perwilen49@gmail.com

Tack på förhand!

Odensvi IF

Veckans vara:

V. 6: Husman 260g 10 kr/st

V. 7: Broccoli fryst Findus 500g 15 kr/st

V. 8: Falukorv Garant 800g 35 kr/st

V. 9: Yes maskindisktabletter 50st 85 kr/st




