
När man ändå är i livet

kan man lika bra passa på att ha

mungiporna lite mer

uppåt än nedåt

Tomas Gunnarsson

Torpvandring Söndag den 4/8 2019

klockan 10.00  ca 14.00

Vi besöker Hagalund, Gröningsbo, Grindstugan,

Hällera, Kaneberg, Spårebo, Lilla Spårebo,

Isaks kyrka, Jansbo, Ernstbo, Snällebo,

Lilla Skälhem och Fesasken i den ordning

som passar bäst.

Samling vägen mot Skälhem vid avtagsvägen

mot Hysinge

Fikapaus vid 12tiden, så medtag matsäck.

Välkomna!!!

Lanthandelns SommarÖppettider

under Augusti

MåndFred 918

Lörd 915

Sönd 1115

Välkomna!

SOMMARKÖR

Vill du vara med och sjunga tillsammans med

Odensvi hembygds och kyrkokör?

Solist Amelie Fleetwood, violin Lars

Mårtensson.

Då ska du komma till kyrkan måndag 5/8

då vi övar kl. 18.0021.00, Tisdag 6/8 18.0021.00

och onsdag 7/8 från 17.00 till konsert 20.00!

Välkomna!

Odensvi församling och kören

Augusti Odensvi församling

Onsdag 31/7 kl. 20.00 "Musik i sommarkväll" Aron Nilsson, orgelkonsert

Söndag 4/8 kl. 11.00 Högmässa

Onsdag 7/8 kl. 20.00 "Musik i sommarkväll" Amelie Fleetwood,

solist, Lars Mårtensson, violin och Sommarkören mfl.

Söndag 18/8 kl. 11.00 Gudstjänst i Hembygdsparken. Medtag kaffekorg

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

MATSEDEL:

1/8 Baconpasta, 8/8 Köttfärslimpa, 15/8 Stekt fläsk med löksås,

22/8 Mustig korvgryta, 29/8 Fiskgratäng

Odensvi Lanthandel och catering lagar maten.

VÄLKOMNA!

LRF tänkte fixa en grillkväll nere vid

Kyrksjön onsdag den 7 aug.

Man tar med sig det man vill äta/fika på...

så hoppas vi på en fin kväll med

mycket "skitprat"!

Vi tänder upp grillen kl 19.00 och

alla är välkomna!



Annons i septemberbladet 2019?

Jag vill ha annonserna senast 19 augusti,

helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

Massage

Marie Kumlin kommer till Odenskans.

Onsdag 14/8 och 28/8

Ring till Lanthandeln för att boka tid:

0493–210 30.

Välkomna hälsar Marie och Malin

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

Vandrarhem

Får du besök i sommar men inte har sängplatser

till alla så har vi ju vårt Vandrarhem i Odensvi.

8 bäddar uppdelade i 3 rum (4+2+2).

Boka via affären 049321030.
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!




