
BOIF ungdom söker ledare!!!

Våra aktiviteter skulle aldrig fungera utan våra

fantastiska ledare. Och fler behövs alltid!

Just för tillfället söker vi minst två nya ledare till

våra minsta spelare. Vi räknar med 1020 stycken

övertaggade barn födda 2013 och neråt. Det enda

kravet vi ställer på dig som ledare är att se till att

barnen går från träningen med ett leende på

läpparna. Denna grupp är lek i största fokus men

med fotbollen som ett huvudtema.

"Det hade varit roligt men jag kan inget om

fotboll" är den vanligaste ursäkten för att tacka

nej till ett sånt här uppdrag. Det kan jag säga är

inga problem alls. Personligen har jag varit

ledare i 11 år med bara en säsong fotboll vid 10

års ålder. Kan jag så kan du!

Utbildningar finns både internt och från bland

annat Smålandsfotbollen och SISU.

Dessutom finns det inte mindre än 10 ledare i

våra verksamheter idag som gärna delar med sig

av sina erfarenheter och övningar.

Är du sugen på att veta med eller bara vara med

och testa så hör av dig till:

Mathias på telefon 0738049263.

Ha de gott!

MVH Mathias Petersson

Odensvi IFś årliga sommarauktion den

25:e juli är INSTÄLLD!
Beroende av Coronaläget kan den eventuellt

ske i augusti eller september!

Det är bara att gilla läget!

Ha en skön sommar, OIF styrelse

SOMMARTIDER

Öppettider i affären under 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 24 juli.

Anmälan krävs, max 50 personer

Kurt Ericson 049321025 eller 0703999791

eller Birgitta Svensson 0490566902

www.sv.se/kalmarlan

Inträde: 50 kr.

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!!!

För att hitta den

vackraste gläntan i skogen 

måste man våga vara

lite vilsen en stund

Tomas Tranströmer



Annons i augustibladet 2020?

Jag vill ha annonserna senast 19 juli

helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

Frisören Engling studio

från Gamleby,

kommer nästa gång i september.

Juli Odensvi församling

Söndag 26/7 kl. 18.00 Gudstjänst

VÄLKOMNA!

Odensvi församling har fortfarande uppehåll med lunchservering på torsdagar!

Programmet med "musik i sommarkväll" flyttas fram till nästa år!

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 8/7 och 22/7

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

Torpvandring

Söndagen den 2 augusti kl. 10.0014.00.

Vi kommer att starta vid torp nära Hycklinge och

flyttar oss söderut för att så småningom sluta i

trakten av Mostugan.

Närmare info kommer i Odensvibladet i augusti.

Medtag kaffekorg!

Välkomna / Styrelsen

Johan Wessman kommer upp och instruerar

boule med regler, tips och trix.

Fredag 3 Juli kl. 18.00

nere vid Boulebanan, Kyrksjöbadet.




