
Annons i novemberbladet?

Jag vill ha annonserna senast 19 oktober,

helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

Massage

Marie Kumlin kommer till Odenskans

onsdag 10/10 och 24/10

Ring till Lanthandeln för att boka tid

0493–210 30.

Välkomna hälsar Marie och Malin

Oktober Odensvi församling

Söndag 14/10 kl. 11.00 Högmässa, församlingshögtid, kören medverkar.

Samkväm i Odenskans.

Söndag 28/10 kl. 11.00 Gudstjänst

Odensvi församlling serverar lunch i Odenskans varje helgfri torsdag kl 12.00!

MATSEDEL:

4/10 Isterband och stuvad potatis, 11/10 Höstens soppa,

18/10 Fiskgratäng, 25/10 Pannbiff, sås och potatis.

Odensvi Lanthandel och catering lagar maten.

VÄLKOMNA!

FRITIDSGÅRDEN i Odenskans

Startar torsdag 4/10 kl. 18.0020.00.

Varje torsdag tom 22/11.

Välkomna!

Odensvi Föräldraförening

BOK i Butik

Personalen från Västerviks Stadsbibliotek

kommer till Lanthandeln

3/10, 17/10 och 31/10 kl 13.3014.15.

Du kan då beställa böcker via dem eller hämta

och lämna dina förbeställda böcker.

Kom in i affären efter ett formulär där du kan

fylla i vilka böcker du vill ha till nästa gång

de kommer.

Oftast förstår man inte

hur värdefull en stund var

förrän den blivit ett minne.

Vi har kraften c/o Christan Wass

Julbord i Bygdegården

Vi kommer att ha vårat traditionsenliga Julbord i

Odensvi fred 30/11 och lörd 1/12.

Uppträdande kommer i år vara "Dimpker

Brothers", som spelar för oss under kvällen.

Anmälan görs till Odensvi Lanthandel och

mer info kommer senare.

Sommarauktion 2018

Vi från styrelsen vill tacka alla som på ett eller

annat sätt bidragit till att vi även i år kunde

genomföra vår auktion. Den är ju väldigt viktig

för vår verksamhet.

ETT STORT VARMT TACK

från OIFstyrelsen

BINGOLOTTER och Julkalendrar

Stöd gärna föreningslivet i Odensvi. BingoLotter

till Uppesittarkvällen och Julkalendrar kan

beställas av Bettan.

Ring eller sms:a 049321065, 0703337557.

HJÄRTSTARTARE

DU vet väl att det finns en HJÄRTSTARTARE

i Odenskans.

Innanför första dörren som ej låses,

sitter hjärtstartaren.

Vi hoppas inte Ni ska behöva använda den,

men den FINNS där vid ev. behov!




