
Annons i junibladet?

Jag vill ha annonserna senast 19 maj!

helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

Massage

Marie Kumlin kommer till Odenskans

onsdag 2/5, 16/5 och 30/5

Ring till Lanthandeln för att boka tid

0493–210 30.

Välkomna hälsar Marie och Malin

Möte för Bygdens Ordföranden

Intresseföreningen kallar alla föreningarnas

Ordföranden till möte 8/5 kl. 18.30.

Mötet gäller satsningen av Armfeldtsfonden

pengar som tilldelats Odensvi.

Vi pratar igenom vad vi skulle tänka oss att vi

ska göra för dem.

Välkomna hälsar

Odensvi Intresseförening

"JOGGA, LUNKA, GÅ"

På tisdagar kl. 18.30 ses vi vid Bygdegården och

tar oss sedan runt en slinga på 67 km.

Alla är välkomna och alla gör efter sin förmåga.

Kanske man hittar någon man vill börja springa

med på tisdagarna.

Väl mött hälsar

OIF

BOK i Butik

Personalen från Västerviks Stadsbibliotek

kommer till Lanthandeln

9/5 och 23/5 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.

BOKLÄSARE!

SmitterstadHunsala byalag har skapat ett

litet bibliotek, dit alla är välkomna.

Tisdagar jämna veckor är vi beredda att

öppna dörrarna  ring bara någon av oss

innan.

Blir läslusten svår går det att prova andra

dagar också.

Ingrid 070  3173548

Hadde 070  5196790

KurtArne 070  6958334

Varje gång du ser dig

själv i spegeln ser du

den viktigaste

personen i ditt liv

Torkild Sköld

SIMSKOLA i ODENSVI

Simskolan kommer att bedrivas

vid Kyrksjön i Odensvi.

Även detta år är det kvällstid, återkommer om tid

längre fram. Vi startar 9 juli och har

avslutning 27 juli.

Undervisningen kommer att ske av auktoriserad

instruktör från Västerviks simsällskap.

Ålder på deltagarna är från 6 år.

Begränsat antal så "först till kvarn".

Simskolan kommer vara kostnadsfri.

Sista anmälnings dagen är 3 juni.

Anmäl er på mail: nina.loow@hotmail.com

eller tele. 0731838328.

Föräldraföreningen i Odensvi

Röda Korsets Dag

Vi serverar fika vid affären

lördag 26/5 kl. 1014

till minne av grundaren för Röda Korset.

Lotteriförsäljning.

Välkomna

Röda Korset Odensvi



Maj Odensvi församling

Torsdag 10/5 kl. 8.00 Kristi himmelfärsdag, korum hos Gunnel och

Göran i Trädgårdsvilan, Odensviholm.

Kören medverkar. Medtag kaffekorg.

Söndag 27/5 kl. 11.00 Högmässa

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

MATSEDEL:

3/5 Stekt fläsk med löksås och potatis, 10/5 Ingen lunch, 17/5 Grekisk pytt i panna,

24/5 Stekt falukorv och stuvade makaroner, 31/5 Vår egen potatissallad och kycklingfilé.

Odensvi Lanthandel och catering lagar maten.

VÄLKOMNA!

FOTBOLLSSKOLA 2018

BOIF inbjuder alla flickor och pojkar till

Tjustbygdens Sparbanks fotbollsskola, 1820 juni

i Odensvi, Odenskans, kl. 10.0015.00 alla tre

dagarna.

Barnen ska vara födda mellan 05 och 12.

Fotbollsskolan är i år gratis, i detta ingår, utöver

det som nämns i broschyren, lunch och

mellanmål.

Gratis buss kommer att gå ToR Blackstad skola

 Odenskans via Karrum Blackstad skola avgång

9:15, Odenskans avgång 15:10.

Anmälan görs SENAST den 4 MAJ via mail

carina.wernersson@live.se

VIKTIGT med namn, födelseår, telefonnummer

till målsman, önskas transport med buss, om

specialkost önskas och storlek på kläder (116,

128, 140, 152, 164, S, M och L) och strumpor

(2830, 3133, 3436, 3739, 4042)

INGA efteranmälningar godtages.

Om ert barn INTE FÅR VARA MED PÅ BILD

t.ex. på Tjustbygdens Sparbanks hemsida

informera föreningens kontaktperson.

Tänk på att du själv hämtar ditt fotbollspaket på

Intersport i Västervik under v.24 förrutom

fotbollen.

VÄLKOMNA!

Föreningens kontaktperson är Carina WJonsson

Tel. 0702007211

Epost: carina.wernersson@live.se

Vårstädning

Auktionsgods mottages tacksamt

till vår Sommarauktion.

Ring Torgny Svensson

0730876784.

Odensvi Idrottsförening

Bibliotekskortet är din nyckel till biblioteket!

Den 25 maj kommer den nya

dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla i alla

EU:s medlemsländer. Det innebär en hel del

förändringar för alla dem som behandlar

personuppgifter, samtidigt som det stärker den

enskildes rättigheter när det gäller personlig

integritet.

Som en konsekvens av detta vidtar biblioteket

ytterligare åtgärder för att skydda låntagarnas

intigitet.

Detta gäller:

Besök under hållplatstid

Då biblioteksbilen är på plats måste du visa

legitimation eller bibliotekskort för bibliotekets

personal när du skall hämta dina böcker/medier.

Om du saknar ett bibliotekskort så ordnar vi ett

sådant på plats (mot uppvisande av giltigt

legitimation)

Besök under andra tider

Om du vill hämta dina böcker/medier andra

tider, än då bokbilen är på plats, så behöver du

alltid visa bibliotekskort. På påsen med

böckerna/medierna står enbart ditt

bibliotekskortsnummer. Helt enkelt för att ingen

skall kunna se vad just du vill läsa.

Din handlare har alltså inte tillgång till

Västerviks biblioteks datasystem och kan därför

inte lämna ut bokpåsar mot uppvisande av

legitimation, utan du måste ha bibliotekskortet

med dig.

Vi hoppas alla de nya rutinerna inte ställer till

med besvär för dig  de är till för att skydda dig!

VÄSTERVIKS BIBLIOTEK

PS. Vi kör Bok i butik under tiden som vi väntar

på leverans av Västerviks biblioteks nya buss!

Under 2019 räknar vi med att den kommer köra i

kommunen  då med ännu bättre service! DS.



Hej Odensvibor!

Vi hoppas ni vill fortsätta att vara medlemmar

och stötta OHF i sitt fortsatta arbete för

hembygden.

Medlemsavgiften är 60 kr / medlem och sätts in

på BG 56262801

(märk inbetalningen med namn och adress/mail)

www.odensvihembygdsforening.n.nu

Tack på förhand

Styrelsen Odensvi Hembygdsförening

Slåtter i Hembygdsparken

Onsdag den 30/5 2018 kl. 18.00

Medtag redskap, hörselskydd

Vi bjuder på förtäring efter slutfört arbete

Vi behöver bli fler

Välkomna!

STÄMMA

Odensvi Förvaltning Ek. Förening

inbjuder till

Ordinarie Föreningsstämma

Odenskans

Måndagen den 28 maj kl. 19.00

Vi bjuder på fika.

Motion från styrelsen: Förvaltningen av

Bygdegården, Vandrarhemmet och Badplatsen

övergår till ny förening vid årsskiftet 20182019.

Samtidigt tar den nya föreningen över driften av

Campingplatsen.

Ett nytt förvaltningsavtal upprättas mellan

kommunen och den nya föreningen.

Årsredovisningshandlingar finns tillgängliga från

den 14 maj. Kontakta Per Wilén på tel. 0493 

21111 eller mejl: perwilen49@gmail.com

Välkomna / Styrelsen

Odensvi IF

Nu är det dags att betala medlemsavgiften till

Odensvi IF. 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 2018 är:

Familjekort 400: (med ett eller flera barn till

och med att de fyller 20 år)

Vuxna 150: (från och med det året de fyller 20

år)

SWISH: Skicka in avgiften till nr: 1230485565

Lättare och snabbare kan det inte vara. Skriv i

meddelandet vem pengarna kommer ifrån.

Du kan också sätta in pengarna på vårt Bankgiro:

55959373.

Märk även här vem pengarna kommer ifrån.

Betala avgiften i maj.

Undrar du över något? Kontakta Per Wilén Tel.

049321111 eller mail: perwilen49@gmail.com

Tack på förhand!

Odensvi IF

BOIF (Blackstad/Odensvi) hälsar alla välkomna till matcherna på

Odenskans och Torvalla
BOIF hemmamatcher under maj 2018

Tisd. 15/5 kl. 19.00 BOIF A  Överum A Torvalla

Köp gärna 100 kortet, så får ni se matcherna till rabatterat pris 30 kr.

Och Ni deltar i en lotteridragning varje hemma match med många fina priser.

Välkomna till matcherna på Odenskans och Torvalla!

Det är inte försent om du som företagare/privatperson vill

vara med och annonsera i GAMLEBY platsen.

Vill du vara med så samanonsera vi i: Juni, September

och Oktober.

Ni har möjlighet att få gratis annons i Turistföreningens Odensvibroschyr och betala en slant för att få vara

med i GAMLEBY platsen.

Vill du vara med? Hör av dig till Malin i affären eller

Helen helenbc76@gmail.com




