
Annons i julibladet 2020?

Jag vill ha annonserna senast 19 juni

helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

STÄMMA

Odensvi Förvaltning Ek. Förening

inbjuder till

Ordinarie Föreningsstämma, Odenskans

Måndagen den 29 juni kl. 19.00.

Årsredovisningshandlingar finns tillgängliga

from den 22 juni.

Kontakta Per Wilén på tel. 049321111 eller

mejl: perwilen49@gmail.com

Välkomna / Styrelsen

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

30års JUBILEUM i år!!!
planeras till Lördagen den 25/7

OIF Styrelse

Nationaldagen den 6 juni

Tyvärr så måste vi ställa in firandet i

Hembygdsparken på grund av Coronapandemin.

Vi hoppas att det går att genomföra

ett firande nästa år.

Styrelsen för Odensvi Hembygdsförening

SOMMARTIDER

Öppettider i affären under juni, juli och augusti

MåndFred 9.0018.00

Lördag 9.0015.00

Söndag 11.0015.00

Välkomna!!!

Om inte Corona, olycka eller annat oförutsett

inträffar så kommer

Norman Voegelen till Odenskans den 24 juli.

Avsikten är att det skall bli en trevlig kväll i

jaktens tecken. Norman är f.d yrkesjägare med

svenskt och tyskt certifikat.

Uppfödare av bayersk och hannoveransk

schweisshund och TAX.

Arrangör av afrikanska jaktresor. Norman är

otroligt kunnig i sitt yrke och förmedlar gärna

sina kunskaper till andra.

Norman var tidigare yrkesjägare vid Sturefors

och Torpa vid Länghem.

Välkomna!!!

Var försiktig med att säga:

"Vi tar det sen"

till dem som betyder mycket

för dig. För "sen" kanske

aldrig kommer.



Frisören Engling studio

från Gamleby,

kommer Tisdag 23/6.

Boka tid i affären.

MVH Engla

Juni Odensvi församling

Lördag 20/6 kl. 11.00 Midsommardagen, Friluftsgudstjänst i prästgårdsparken

Söndag 28/6 kl. 18.00 Gudstjänst i kyrkan

VÄLKOMNA!

Det är fortfarande uppehåll i lunchverksamheten!

"Musik i sommarnatt" som vi brukar ha i juli månad har vi flyttat fram till nästa år!

BOK i Butik

Onsdag 10/6 och 24/6 kl 13.1013.40.

Beställ dina böcker på Västerviks stadsbiblioteks

hemsida eller ring affären så hjälper vi er.

Böckerna kommer till affären nästkommande

gång de besöker oss.

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!

Hej Odensvibor!

Vi i styrelsen hoppas ni vill fortsätta att vara

medlemmar och stötta OHF i sitt arbete för

hembygden.

Medlemsavgiften 2020 är 80 kr / medlem och

sätts in på BG 56262801

eller swishnr: 123 176 69 97

(märk inbetalningen med namn och adress/mail)

www.odensvihembygdsforening.n.nu

Tack på förhand

Styrelsen Odensvi Hembygdsförening

Massage

Marie Kumlin kommer till Odenskans.

Onsdag 10/6 och 24/6

Ring till Lanthandeln för att boka tid:

0493–210 30.

Välkomna hälsar Marie och Malin

Hemkörning till Odensvibor i riskgrupp på

onsdagar. Ring eller maila din lista under

tisdagen. Ni kan även ringa och vi plockar ihop

varorna och vi möts utanför affären

och ni hämtar.

Ring affären, 049321030

eller maila: odensvi.lanthandel@telia.com

SOMMARSIMSKOLA 2020

Västerviks Simsällskap erbjuder i sommar

tillsammans med Tjustbygdens Sparbank

sommarsimmskola i Odensvi vid Kyrksjön.

Vecka 2728

Start: 29 juni Avslutning: 10 juli.

Dagar: MåndagFredag Kl. 15.0015.45.

Anmälan görs på

Västerviks Simsällskaps hemsida.

Odensvi föräldraförening




