
Odensvi fiberförening har årsstämma

tisdagen den 4 december 2018

i Odenskans kl. 19.00.

Vill påminna om årsstämman med Odensvi fiber

ekonomisk förening. Alla medlemmar har fått

sin kallelse och årsredovisning till stämman

tisdagen den 4 december kl. 19.00 i Odenskans.

Något som kan komma att diskuteras är

styrelsens förslag på att höja medlemskostnaden

för gruppavtalet från 350 kr i månaden

till 400 kr.

Nu är det ju så att vi har något av Sveriges lägsta

kostnad för gruppavtal, ett avtal som under året

ska omförhandlas eftersom de första fem åren

snart har passerat. Vi vill gärna informera om

vad som händer i våra kontakter med com hem,

och vad som är anledningen till höjningen.

Det sker förändringar i IP only också,

vilket vi bör diskutera kring.

Styrelsen i Odensvi fiber

hälsar alla medlemmar välkomna

den 4:e december i Odenskans

Massage

Marie Kumlin kommer till Odenskans

onsdag 5/12 och 19/12

Ring till Lanthandeln för att boka tid

0493–210 30.

Välkomna hälsar Marie och Malin

BOK i Butik

Passa på att låna lite till ledigheten i julhelgen

Personalen från Västerviks Stadsbibliotek

kommer till Lanthandeln

12/12 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.

vänd...

ÖPPETTIDER i julhelgen

22/12 1014

23/12 1014

Julafton stängt

Juldagen stängt

Annandagen 1014

Nyårsafton 1014

Nyårsdagen stängt

Passa på att handla hos oss till jul.

Vi har allt som behövs och

ni slipper allt köande.

Hjärtligt välkomna!

Ni alla kan lysa precis som jag

och göra den mörkaste natten till dag.

En hjälpsam hand och ett vänligt ord

för många blir värme och ljus på vår jord.



Annons i januaribladet 2019?

Jag vill ha annonserna senast 19 december,

helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

December Odensvi församling

Söndag 2/12 kl. 15.00 Gudstjänst, kören medverkar

1:a advent Kaffe serveras av Odensvi Röda Kors.

Söndag 16/12 kl. 18.00 Luciahögtid

3:e advent

Måndag 24/12 kl. 23.30 Midnattsgudstjänst, kören medverkar

Måndag 31/12 kl. 16.00 Nyårsbön

I december månad serverar Odensvi församling lunch följande torsdagar;

6:e, 13:e, 20:e i Odenskans kl 12.00.

Den 13:e serveras jullunchbord (100:), ring gärna och tala om att du kommer den dagen!

Ring Gunnel 0702183604 el. affären 21030 före den 10/12!

MATSEDEL:

6/12 Fisksoppa, 13/12 Jullunchbord, 20/12 Köttbullar, sås och potatis.

Odensvi Lanthandel och catering lagar maten.

VÄLKOMNA!

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!

Till alla i Odensvi med omnejd.

Ni önskas en mysig December månad.

En God Jul och ett Gott Nytt År.

Tack för att Ni alla gör Odensvi till

en pärla på Jorden

Varma hälsningar

från Fifalla




