
Annons i februaribladet?

Jag vill ha annonserna senast 19 januari!

helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

Massage

Marie Kumlin kommer till Odenskans

onsdag 10/1 och 24/1

Ring till Lanthandeln för att boka tid

0493–210 30.

Välkomna hälsar Marie och Malin

Bokbussen  inte bara böcker

Bokbussen står vid Odensvi Lanthandel

onsdagarna 3/1, 17/1 och 31/1

kl. 13.3014.15.

Välkomna!

Fyll inte LIVET

med dagar

fyll dagarna med

LIV

Ett STORT TACK till Er!

Thord Wessman som skänkt

den fina granen till Odenskans.

Jörgen Carlsson som

hämtat och satt den på plats.

Åke Edelborg och Per Wilén som

hjälp till med montering av belysningen.

Vi vill påminna om att bastun i Odenskans

är varm varje fredagskväll

sedan en tid tillbaka.

Då det är lite dålig uppslutning, framför

allt till dambastun, riktar vi en uppmaning

till alla flickor och damer;

Kom och bada bastu!

Styrelsen Odensvi Förvaltning Ek. Förening

Odensvi Hembygdsförening planerar att skriva

Odensviboken del två. För att vi ska klara av det

så behöver vi hjälp av Odensviborna.

Därför tänker vi starta en studiecirkel i början av

året. Vi håller till i vår lokal i skolan och det

kostar inget att delta.

Anmäl intresse till någon av oss.

LarsGunnar Fransson 0706121168

Mariann Gustafsson 0706354974

PerInge Linderson 0703758162

Styrelsen Odensvi Hembygdsförening

Vänd...



Januari Odensvi församling

Lördag 6/1 kl. 15.00 Trettondagsgudstjänst.

Sång av kören.

Söndag 21/1 kl. 18.00 Gudstjänst.

Lunch i Odenskans varje helgfri torsdag kl. 12.00 för 50: då ingår även kaffe och kaka!

MATSEDEL:

4/1 Köttfärslimpa sås och potatis, 11/1 Vintersoppa, 18/1 Stekt fläst med löksås, 25/1 Fiskgratäng

Det anordnas av Kyrkan och det är Odensvi Lanthandel & Catering som står för maten.

VÄLKOMNA!

Utgivningsplan

Nr 1 24/1*, Nr 2 16/2

Nr 3 21/3*, Nr 4 27/4

Nr 5 25/5, Nr 6 20/6*

Nr 7 6/7*, Nr 8 24/8*

Nr 9 21/9, Nr 10 24/10*

Nr 11 23/11, Nr 12 12/12*

(* dubbelnr med Åtvidabergsplatsen)

Knappt 2 veckor innan utgivning

är det manusstopp

Med reservation för ändringar.

I september var det ju som ni minns kyrkoval.

Nu har kyrkofullmäktige i Norra Tjust Pastorat

fastslagit vilka personer som ska ta ansvar för

församlingsområdet Odensvi.

Det är Johan Andersson, Irene Fransson,

SvenOlof Hafström, Linnéa Hegedis, Gunnel

Svensson och Göran Svensson.

Det är vår uppgift att verka för vår församlings

utveckling.

Vad gör vi då? Jo, vi är kyrkovärdar vid

gudstjänster. Vi planerar och deltar i träffar som

rör församlingen.

Vi besöker församlingsbor i olika sammanhang,

uppvaktar mm.

På torsdagarna är det lunch i Odenskans dit alla

är välkomna. Luncherna är ett samarbete mellan

affären och kyrkan. Du betalar 50 kr för lunchen.

Linnéa Hegedis och Johanna Nillsson jobbar

mycket med barnens utveckling, sång, musik och

teater.

Luciahögtiden under deras ledning besöktes av

120 personer i år, väldigt trevligt!

Vi har en fantastiskt fin sångkör under ledning av

Aron Nilsson. Kören har ju också fått ett

uppsving nu när man ibland uppträder

tillsammans med musikgruppen Lifvens.

Musik i sommarkväll under juli månad brukar

vara välbesökt i kyrkan, vi har också

friluftsgudstjänster under sommaren på olika

platser i socknen.

Det är klart att vi kan utveckla kyrkans

verksamhet i Odensvi, du kanske har idéer? Kom

gärna med dem till oss och du är också

välkommen att delta i arbetet.

Gott Nytt År önskar församlingsrådet i Odensvi

Göran Svensson 0702826119

delas ut till alla hushåll i Loftahammar 

Odensvi  Överum 

Edsbruk och Gamleby

(några nr är dubbelnr och då

delas den ut även i Åtvidaberg)

Det är inte försent om du som företagare vill

synas i tidningen.

Ni har möjlighet att få gratis annons i

Turistföreningens Odensvibroschyr och betala en

slant för att få vara med

i GAMLEBY platsen.

Ju fler företagare som vill vara med ju mindre

kostnad blir det för var och en.

Är du intresserad att vara med eller vill veta mer

innan du tar beslutet så får du gärna höra av dig

till Malin i affären eller

Helen helenbc76@gmail.com

eller kom på vårt nästa möte i Odenskans

Måndag 8/1 kl. 18.30

Välkomna

Malin & Helen




