
Annons i aprilbladet 2021? Jag vill ha annonserna senast 19 mars helenbc76@gmail.com

el. 070–2286939. Du vet väl att du kan läsa Odensvibldet digitalt: www.odensvi.se

Odensvi församling

Gudstjänster och vuxen verksamhet är inställda på grund av rådande restriktioner.

Följ en digital gudstjänst för söndagen på

www.svenskakyrkan.se/norratjust

Håll dig gärna uppdaterad om verksamheten genom att titta i kalendariet på vår hemsida och

i appen Kyrkguiden!

Det finns en HJÄRTSTARTARE

i Odenskans.

Innanför första dörren som ej

låses, sitter hjärtstartaren!

Men vi hoppas att Ni inte

behöver använda den!

Hemkörning av varor.

Onsdagar i Odensvi och torsdagar i Gamleby.

Ring eller maila er lista dagen innan till

Odensvi Lanthandel 049321030.

(Vi plockar även ihop varor åt er som ni kan

hämta under dagen).

APOTEKSOMBUD

Butiken är apoteksombud, när ni beställer kan

ni välja Odensvi Lanthandel som ombud,

så hämtar ni era varor i affären.

Allt går på högkostnadskortet och kostar

inget extra.

Allt är givetvis sekretessbelagt.

Röda Korset i Odensvi kommer att ha årsmöte

"per Capsulam" = utan fysisk närvaro). Alla

medlemmar kommer att få ett utskick per post i

början av mars, med alla nödvändiga dokument.

Mvh

Gunnel Svensson, ordförande

Årsmötet för Odensvi Hembygdsförening

Vi har i styrelsen beslutat att flytta årsmötet

till sommaren.

I rådande läge kan vi inte genomföra

ett årsmöte på ett säkert sätt och med

möjlighet för alla att delta.

Annons om årsmöte kommer senare

i år i Odensvibladet.

Styrelsen

Våren  årets fredag

så oförbrukat fri

Allt är ännu ogjort

vadhelst kan ännu bli

författare okänd



Massage

Marie Kumlin kommer till Odenskans,

3/3, 17/3 och 31/3

Ring till Lanthandeln för att boka tid:

0493–210 30.

Välkomna hälsar Marie och Malin

Pingis i bygdegården

Vi har pingisbordet uppställt i stora salen.

Det går bra att boka 1,5 tim för 50 kr.

Ni kommer som familj eller kompisar som

brukar umgås.

Ring 049321030 och boka i affären.

Frisören i bygdegården

Tisdag 23/3 kommer Engla till oss och friserar.

Ring och boka tid i affären 049321030.

Kyrkovalet

I år har vi kyrkoval i Sverige den 19:e september.

Då kan medlemmarna i svenska kyrkan välja det

representanter de vill ska ta ansvar i

kyrkofullmäktige (lokal nivå), stiftsfullmäktige

(stiftet) och kyrkomöten (nationell nivå).

Här i Odensvi så tillhör vi Norra Tjust pastorat,

tillsammans med församlingarna i Gamleby,

Överum, Loftahammar, Lofta, Västra Ed, Ukna

och Dalhem. Varje församling jobbar lokalt men

även tillsammans med de övriga.

Något som man kan peka på är att föryngringen

bland de förtroendevalda inte är särskilt stor.

Detta gäller samtliga församlingar. För att få

fortsätta att vara en egen församling så måste

man kunna välja ett församlingsråd. Detta

betyder att vi i Odensvi måste vara minst fyra

ordinarie och två suppleanter i församlingsrådet.

Under denna valperiod har vi varit det.

Nu blir detta en uppmaning till dig att engagera

dig i vår församling så att vi kan behålla den

även efter valet i höst. Vi hade en tanke om ett

allmänt möte för en uppstart men pandemin har

satt stopp för detta. Det bästa du kan göra nu är

att ringa till församlingsrådets ordförande Göran

Svensson och meddela ditt intresse för att delta i

kyrkovalet i höst.

MVH Göran Svensson

ordförande i Odensvi församlingsråd

070 282 61 19

Odensvi IF

Tisdagen den 23 mars har Odensvi IF årsmöte.

På grund av den pågående pandemin kommer

årsmötet att ske "per Capsulam", dvs utan fysisk

närvaro av medlemmarna.

Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer då att

finnas tillgängliga för de medlemmar som vill ta

del av dem. Mejla till:

perwilen49@gmail.com

så kommer handlingarna att skickas till er.

Om du som medlem inte accepterar detta

tillvägagångssätt vill vi ha en skriftlig protest

inom två veckor efter årsmötet. Det kan då

innebära att ett nytt årsmöte måste utlysas när så

är möjligt.

Styrelsen Odensvi IF

Hej Odensvibor!

Vi hoppas ni vill fortsätta att vara medlemmar

och stötta OHF i sitt fortsatta arbete för

hembygden.

Medlemsavgiften är 80 kr / medlem och

sätts in på BG 56262801

swichnr: 1231766997

(märk inbetalningen med namn och adress/mail)

www.odensvihembygdsforening.n.nu

Tack på förhand

Styrelsen Odensvi Hembygdsförening

BOK i Butik

Onsdag 3/3, 17/3 och 31/3 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.




