
Enkupigt tegel säljes

ca 500 st.

Lennart Bruse

0707542994 eller 0703950005

Massage

Marie Kumlin kommer till Odenskans.

Onsdag 8/5 och 22/5

Ring till Lanthandeln för att boka tid:

0493–210 30.

Välkomna hälsar Marie och Malin

BOK i Butik

9/5 och 23/5 kl 13.3014.15.

Ni kan komma till affären när de är här och

beställa böcker.

Eller komma in efter en lapp att fylla i, så ger vi

den till personalen som kommer från

Stadsbiblioteket.

Min väg är inte bättre än din,

den är bara inte den samma som din

Min väg är inte mer rätt än din,

men den är rätt för mig

Okänd

Läsning på herresäten i Tjust

Odensviholm söndagen den 28 april 2019,

15.0017.30

Lars Svensson hälsar oss välkomna

till Odensviholm

Wennerbergs Gluntarne framförs av

kantor Aron Nilsson

Anitha Johansson berättar mer om Gunnar

Wennerberg, Amelie Posse och Odensviholm

Berättelsen om några lärarinnor och barnmorskor

i Odensvi på 1870talet

Barbro Magnusson och ekarna  vårdträd i Tjust

Ostbricka

Boka biljett av Lena Pettersson 0738212458

eller lena.p.epost@telia.com då kan vi beräkna

hur mycket ost med tillbehör vi ska inhandla.

Biljetter 150 kronor!

Betalning vid entrén, med kontanter eller swish.

Medlemmar i Kunskapskällans Vänner

betalar 125 kr.

Varmt välkomna hälsar

Kunskapskällans Vänner och

Studieförbundet Vuxenskolan

Slåtter i Hembygdsparken

Onsdag den 22 maj klockan 18.00

Medtag gärna kratta

Välkomna!

Röda korsets dag

Vi serverar fika vid affären

lördag 4/5 kl. 1014

till minne av grundaren för Röda korset.

Lotteriförsäljning

Välkomna

Röda korset Odensvi

Odensvi församling och

Odensvi Utveckling ek för.

Bjuder in till städdag onsdag 22/5 kl 18.00.

Ta med era nära och kära ihop med lite redskap

och så träffas vi och vårstädar kring

Bygdegården och informationsplatsen.

Vid 19.30 ca bjuder vi på grillad korv, saft och

kaffe.

Väl mött!

4 Maj ca kl. 12.00 kommer

MOPERRALLYT till Odenskans

Välkomna fram och titta på de ca 80talet

mopeder som gör ett stopp på ett par timmar

vid Bygdegården.



Annons i junibladet 2019?

Jag vill ha annonserna senast 19 maj,

helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

Maj Odensvi församling

Söndag 12/5 kl. 18.00 Gudstjänst

Torsdag 30/5 kl. 8.00 Kristi Himmelsfärdsdag Korum, Trädgårdsvilan Odensviholm

Kören medverkar, medtag kaffekorg.

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

MATSEDEL:

2/5 Laxgryta och kokt potatis, 9/5 Kalops, 16/5 Grillskiva och potatisgratäng,

23/5 Isterband med potatissallad, 30/5 Skinkpaj med kall sås

Odensvi Lanthandel och catering lagar maten.

VÄLKOMNA!

Hej Odensvibor!

Vi i styrelsen hoppas ni vill fortsätta att vara

medlemmar och stötta OHF i sitt arbete

för hembygden.

Medlemsavgiften 2019 är 60 kr / medlem och

sätts in på BG 56262801

(märk inbetalningen med namn, adress/mail)

www.odensvihembygdsförening.n.nu

Tack på förhand

Styrelsen Odensvi Hembygdsförening

Firande av nationaldag

6 juni klockan 14.00 i Hembygdsparken

Utförligare program i junibladet

Välkomna!

Odensvi Idrottsförening informerar

om gymmet.

Under våren har OIF med hjälp av Peter Hegedis

målat, beställt maskiner och gjort iordning

källarrummet i skolan så att Odensvi

Gymmet kan inredas där.

Under v.18 kommer maskinerna som är sprillans

nya, så under försommaren öppnar gymmet.

Vi har fått bidrag från Sparbanksstiftelsen och

Armfeldtsstiftelsen till detta, så därför kommer

det att vara förmånliga priser så att alla ska ha

möjlighet att gymma i Odensvi.

(Årskort 750 kr/pers)

Mer info kommer löpande.

Mvh OIF

Odensvi Utveckling ek för informerar

Vi är en nybildad förening som tagit över

skötseln av Bygdegården, badplatsen,

vandrarhemmet och campingen i Odensvi from

1/1 2019.

Vi jobbar för att utveckla och driva detta vidare

åt kommunen och Odensviborna.

Vi har tex bytt gardiner och satt upp lampor och

växter i stora salen.

I samarbete med Intresseföreningen satt upp

projektorn i stora salen så det finns till fester och

möten.

Målat och gjort iordning badrummet i

Vandrarhemmet och planat ut och ordnat vid

campingen.

Har ni frågor och tankar kring dessa områden

så kom gärna till oss.

Odensvi Utveckling består av:

Malin LööwJohansson, Susanne Henriksson,

Nina Lööw, Hans Johansson, Sverker Johansson,

Gunnel Svensson, Teresia Svensson och

Therese Svensson

OIFś sommarauktion

Har du något att skänka till OIFś

sommarauktion? Gods mottages tacksamt efter

den 15:e maj, ring Torgny på 0730 876784 så tar

vi en titt på vad ni har!

SOMMARAUKTIONEN

kommer att vara

Lördagen den 27/72019 och inget annat!

OIF Styrelse



STÄMMA

Odensvi Förvaltning Ek. Förening

inbjuder till

Ordinarie Föreningsstämma

Odenskans

Tisdagen den 21 maj

kl. 19.00

Vi bjuder på fika.

Stadgeändring:

§2. Föreningens ändamål, verksamhet och

inriktning

Föreningen är partipolitiskt och religiöst

obunden. Den har som ändamål att:

* hyra ut lokaler och inventarier för bedrivande

av detaljhandel med livsmedel

* försälja petrolumprodukter

* förvalta fastigheten Odensvi Prästgård 1:32

(Odenskans) enligt avtal med Västerviks

kommun

* bedriva annan verksamhet som också

gagnar bygdens och medlemmarnas

ekonomiska intressen.

Medlemmarna skall delta i den ekonomiska

verksamheten som konsumenter.

Årsredovisningshandlingar finns tillgänliga från

och med den 7 maj.

Kontakta Per Wilén på tel. 049321111 eller mail

perwilen49@gmail.com

Välkomna / Styrelsen

Hallooooo gott folk i och runt Odensvi

Jag har i flera år funderat. Nu behöver jag

respons eller goda idéer eller tänker jag fel?

Jag tycker att det ibland körs för fort genom

Odensvi. Själv får jag kolla min fartmätare det är

lätt hänt även för mig att köra fortare än jag tror.

För 18 år sedan var jag på ett möte där vi

försökte komma på lösningar för dom som går på

Korsgrindsallé, men vi kom inte fram till något,

det är inte lätt, men kanske någon kommit på

något som ger trygghet för dom som går genom

Odensvi?

Nå väl :). Jag har funderat mig fram till att jag

vill göra påminnelseskyltar. Och ibland kommer

jag att stå vid vägen med en 30 skylt...

Om detta inte ger positiv respons har jag fler

idéer. Du, ni kan ringa om ni har goda idéer :)

Till Fifalla 0702080603

PS Är det någon som vet om Korsgrindsallén

också skall asfalteras? DS

Med önskan om allt det bästa till oss alla

från Fifalla

Odensvi Förvaltning Ekonomisk Förening

(OFEF)

Vid årsskiftet 20182019 övergick förvaltningen

av Bygdegården, Vandrarhemmet och badplatsen

till Odensvi Utveckling Ekonomisk Förening

(OUEF). Den nya föreningens medlemmar består

än så länge bara av dess styrelse och de flesta av

dem har någon form av koppling till

Lanthandeln.

OFEFś vinst på verksamheten

Bygdegården/Vandrarhemmet har under senaste

år dalat och möjligheten till nyinvesteringar har

därmed minskat successivt. Därför var vi

tvungna att göra något.

Lösningen blev att en ny aktör, OUEF med

kommunens gillande, fick ta över förvaltningen.

Vi hoppas och tror att den nya föreningen ska

kunna driva verksamheten på ett mer rationellt

sätt.

Närheten mellan föreningen och verksamheten är

påtaglig vilket innebär att handläggningstiderna

för alla ändamål lär bli betydligt snabbare. Fler

av medlemmarna är sedan tidigare insatta i

verksamheten genom sin anställning i

Lanthandeln. Föreningen har förhandlat fram ett

nytt avtal med kommunen som i flera punkter är

bättre än det avtal vi hade. Bra gjort! Vi önskar

er lycka till!

OFEF kommer att finnas kvar tills vidare. Vi

äger drivmeddelsanläggningen (macken) och vi

har också rättigheten till campingen, åtminstone

fram till april 2020. Vår strävan har alltid varit

att våra medlemmars insatser ska finnas kvar.

Möjligheten att säga upp medlemskapet och få

tillbaka sin insats finns alltså men det är inget

som vi förespråkar. Vi kan fortfarande vara en

viktig aktör med möjlighet till ekonomiskt bidrag

till olika projekt som gynnar bygden. Det finns

redan ett förslag som stämman ska ta beslut på

där vi under en tre års tid planerar att investera

upp till 10.000: per år i Bygdegården.

Våra stadgar måste skrivas om då "föreningens

ändamål, verksamhet och inriktning" ändrats.

Om stämman godkänner vårt förslag till

stadgeändring innebär det att en extra stämma

kommer att utlysas inom kort efter ordinarie

stämma för att ändringen skall fastställas.

Välkomna till stämman den 21 maj

önskar styrelsen!




