
Annons i novemberbladet 2019?

Jag vill ha annonserna senast 19 oktober

helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

Massage

Marie Kumlin kommer till Odenskans.

Onsdag 9/10 och 23/10

Ring till Lanthandeln för att boka tid:

0493–210 30.

Välkomna hälsar Marie och Malin

Odensvi fiber ekonomisk förening

har årsstämma i Odenskans

Torsdag den 3:e december kl. 19.00.

Styrelsen vill att alla medlemmar nu i god tid

kan boka in den kvällen för att medverka på

stämman. När vi har klarat av själva stämman så

vill styrelsen informera om vad som händer

i vår verksamhet.

I den digitala världen sker stora förändringar

som även vi måste förhålla oss till, sådana

frågor vill vi diskutera på stämman.

Styrelsen välkomnar alla medlemmar till

Odenskans den 3/12 2019.

Göran Svensson, Ordförande

Oktober Odensvi församling

Söndag 6/10 kl. 15.00 Gudstjänst.

Söndag 20/10 kl. 11.00 Högmässa. Församlingshögtid. Sång av kören.

Samkväm i Odenskans. Anmälan senast 11/10 till Gunnel om du

vill med till Odenskans, tel 070  218 36 04.

Kyrkan serverar lunch i Odenskans varje helgfri torsdag kl 12.00.

MATSEDEL:

3/10 Korv stroganoff, 10/10 Kräftsoppa, 17/10 Lasagne, 24/10 Fläskpannkaka, 31/10 Kålpudding

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!

BOK i Butik

Onsdag 2/10, 16/10 och 30/10 kl 13.1013.40.

Kom till affären och beställ era böcker eller

beställ dem via webbsidan

biblioteket.vastervik.se

Och hämta dem sedan vid nästa besök.

Sommarauktion 2019

Vi från styrelsen vill tacka alla som på ett eller

annat sätt bidragit till att vi även i år kunde

genomföra vår auktion. Den är ju väldigt viktig

för vår verksamhet.

ETT STORT VARMT TACK

från OIFstyrelsen

Nu är det din tur,

gräshoppa att spela,

i sommarens slutorkester,

i en symfoni att minnas,

under vinterns kyla tills livet

åter föds på nytt nästa vår.

ÖPPET HUS på GYMMET onsd. kl. 1820, 16/10 o 30/10. Välkomna önskar Peter & Malin.
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