
September Odensvi församling

Lördag 18/9 kl. 18.30 Orgelkonsert, orgel och violin Aron Nilsson

och Anette Danielsson

Söndag 19/9 Kyrkoval i kyrkan

Söndag 26/9 kl. 15.00 Gudstjänst

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

MATSEDEL:

9/9 Kantarellsoppa med ostkaka till efterrätt, 16/9 Isterbandlåda,

23/9 Fiskgratäng, 30/9 Pytt i panna med stekt ägg.

Odensvi Lanthandel och catering lagar maten.

VÄLKOMNA!

PromenadBINGO

Sista bingon för i år söndag 26/9.

Starten är mellan kl. 1011 och

målgång senast 12.00.

Brickorna kostar 10 kr/st och de köper man på

plats. Slingan är ca 2 km.

Välkomna hälsar Odensvi Intresseförening

Öppettiden i Odensvi Lanthandel

From 1/9 återgår öppettiderna till

MåndFred 1018

Lörd 1014

Sönd stängt

Välkomna!

Konstutställning

i Gössebäck Odensvi

fredag den 3 september kl. 16.0020.00

lördag den 4 september kl. 12.0017.00

söndag den 5 september kl. 12.0017.00

Välkomna

Gson Gössebäck

Bokbussen är här igen!

Nu får man gå in och kolla

efter böcker hos dem

Onsdag 1/9, 15/9 och 29/9 kl 13.1013.40.

Gustavsborgs Lilla Musteri

tar nu emot bokningar för höstens frukt och bär!

Vi gör sortvis must eller sortblandad must

från just din trädgård 

mustad, lättpastöriserad och packad i bagin.box.

Vi även plockar och hämtar överskott/fallfrukt

som annars går till spillo.

Kontakta Annika Deltins Magnus på

0706396133 för frågor och bokning!

/Magnus

Det finns ingen som aldrig har tid.

Det handlar bara om prioriteringar.

Det finns alltid tid över för de som

man verkligen bryr sig om.

Vi har kraften c/o Christian Wass

Små privatannonser i Odensvibladet

kostar 50 kr / annons

till bankgiro 59472142.



Kyrkovalet närmar sig, det sker

söndagen den 19 september.

I år kommer själva valet att hålla till i vår kyrka i

Odensvi. Detta för att kunna göra det hela så

coronasäkert som möjligt. Allt som har med

valet att göra kommer ut i tidningen längre fram.

Vi väljer representanter till kyrkomötet, stiftet

och våra lokala kyrkofullmäktige här i Norra

Tjust pastorat där Odensvi församling ingår.

Jar hoppas att du vill vara med och påverka med

din röst den 19/9.

Göran Svensson ordförande

i Odensvi församlingsråd

Massage

Marie Kumlin kommer till Odenskans,

1/9, 15/9 och 29/9

Ring till Lanthandeln för att boka tid:

0493–210 30.

Välkomna hälsar Marie och Malin

Det finns en HJÄRTSTARTARE

i Odenskans.

Innanför första dörren som ej

låses, sitter hjärtstartaren!

Men vi hoppas att Ni inte

behöver använda den!

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

Annons i oktoberbladet 2021?

Jag vill ha annonserna senast 19 september helenbc76@gmail.com el. 0702286939.

Du vet väl att du kan läsa

Odensvibladet digitalt:

www.odensvi.se




