
Kommunens nya kulturmiljöprogram

LRF:s Kommungrupp ordnar ett digitalt möte

med kommunen och det nya

kulturmiljöprogrammet den 10/11 kl. 19.00.

Odensvi är utpekat som ett speciellt område

likt Ukna som vi läst om i media där

problem kan uppstå vid tex bygglov.

Läs mer på kommunens hemsida.

Vill du vara med, skicka ett mail till:

kullagard1@gmail.com

för att få en möteslänk.

Allmän bastu på fredagar 18.00 i Odenskans.

Kostnad 20kr/pers.

ALLA HELGONS DAG

Beställ gravdekorationer av Anna

För minneslund /en mindre variant:

Hjärta i mossa 49kr (mini)

Hjärta i mossa 85kr (small)

Krans i mossa 89kr (25 diameter)

Liggande granbukett från 79kr

För grav/större variant:

Krans från 99kr (30 diameter)

Liggande granbukett från 129kr

Gravljus från 15kr

Exempelbilder kommer att visas på sociala

medier och vi kan även skicka via sms/mail vid

önskan.

Gör beställning senast 3e nov via:

Tel. 0707312234

Mail: odensvikuriosa@gmail.com

Eller via våra sociala medier

facebook/Instagram: @odensvikuriosa

Vi har alla helgonöppet:

4e nov: 13.0017.00

5e nov: 13.0017.00

6e nov: 110015.00

Beställningar hämtas i butiken (beställningar går

även att hämta utöver öppettiderna).

Vänligen, Anna på Odensvi Kuriosa

LUCIA

Alla barn och ungdomar från 5 år och uppåt är

välkomna att vara med i årets luciatåg.

Vi övar onsdagar kl. 1819 i Odenskans

med start 10 november.

Luciahögtiden äger rum lördagen den 11

december kl. 16.00 i Odensvi kyrka.

Varmt välkomna

Linnéa Hegedis och Erik Berg

Vid frågor kontakta Linnéa 0702535570

TACK!

Ett stort tack till alla er som sponsrat varor till

kiosken och till er som hjälp till med kiosk,

kaffeservering och korvgrillning.

Nästa år behöver vi bli fler som

arbetar i kiosken.

Hör av er till Kjell Fagerström 0730495575

kjell.g.fagerstrom@gmail.com

och anmäl ert intresse.

Supporterklubben OIF

Börja göra det nödvändiga,

och sedan det möjliga,

och plötsligt gör du det omöjliga!

Franciskus



Arkivens dag

Vi öppnar vårt arkiv på arkivens dag

den 13 november 10.0014.00.

Plats: Lokalen i skolan.

Vi säljer vår nya bok

och ett fåtal exemplar som finns kvar

av den gamla.

Det finns också möjlighet att ta del

av handlingar i arkivet.

Kaffe med bröd för den som önskar.

VÄLKOMNA!

Massage

Marie Kumlin kommer till Odenskans,

10/11 och 24/11

Ring till Lanthandeln för att boka tid:

0493–210 30.

Välkomna hälsar Marie och Malin
Bokbussen kommer till oss

10/11 och 24/11 kl 13.1013.40.

Nu går det att kliva in i den nya bussen

och kika runt på böckerna.
Små privatannonser i Odensvibladet

kostar 50 kr / annons

till bankgiro 59472142.

Julbord fredag 3/12 kl. 18.30 i Odenskans

Vi dukar upp som vanligt med vårat gedigna

julbord och innan desserten uppträder

"Min Far och Jag" med Erik och Elias Berg.

Boka er på tel 049321030 innan 28/11.

Se hit! Snöröjare sökes!

Snöröjare sökes till Odensvi förskola och runt

skolbyggnaden. Snöslunga kan tillhandahållas

men egen traktor med plog funkar också.

Handskottning vid entrédörrarna och sandning

på uppskottade gångar.

Frågor ring: Bostadsbolaget Förvaltare

Mattias Pettersson 0490257205.

Fastighetsskötare Niclas Berg 049321848.

JUL PÅ ODENSVI KURIOSA

Butiken kommer att fyllas med julpynt, juldekor,

julklappar och allt ni kan tänkla er

som passar julen till!

Vi öppnar upp för julen:

Lör & Sön 20e21a nov 11.001600

Lörd 27e nov 11.0016.00 JULMARKNAD

Fre 3e dec 13.0018.15

(Missa inte julbordet på Odenskans från 18.30

kontakta Odensvi Lanthandel för info).

Lör & sön 4e5 dec 11.0016.00

Lör 11e dec 11.0016.00

Lör & sön 18e19e dec 11.0016.00

Efterlysning: Vi söker efter antikt och gammalt

julpynt så vet ni med er att ni har julpynt i

gömmorna ni inte behöver skänk gärna till oss.

Vinsten kommer att gå till barncancerfonden.

JULMARKNAD

Lördag 27e nov arrangerar vi julmarknad med

flera lokala aktörer. Hantverk kommer blandas

med mathanverk och det kommer finnas

aktiviteter för alla åldrar. Glögg och fika

kommer finnas till försäljning. Glöm ej mössa

och vantar, marknaden kommer vara utomhus.

GOD JUL Önskar Anna med familj på

Odensvi Kuriosa, hoppas vi ses!

Det finns en HJÄRTSTARTARE

i Odenskans.

Innanför första dörren som ej

låses, sitter hjärtstartaren!

Men vi hoppas att Ni inte

behöver använda den!



November Odensvi församling

Lördag 6/11 Alla helgons dag

kl. 14.0015.00 "Öppen kyrka". Öppen kyrka för besök.

kl. 15.00 Minnesgudstjänst. Sång av kören.

Söndag 14/11 kl. 11.00 Pastoratsgudstjänst

Sammanlyst för hela pastoratet till Gamleby!

Söndag 28/11 kl. 15.00 1:a Advent, Gudstjänst. Sång av kören.

Röda Korset serverar kaffe i kyrkan.

Odensvi församling serverar lunch varje helgfri torsdag kl 12.00 i Odenskans

Odensvi Lanthandel och catering lagar maten.

VÄLKOMNA!

MATSEDEL:

4/11 Minestronesoppa, 11/11 Baconlindad köttfärslimpa sås och potatis,

18/11 Fiskgratäng, 25/11 Ugnstekt korv med potatismos.

Annons i decemberbladet 2021?

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

Du vet väl att du kan läsa Odensvibladet digitalt: www.odensvi.se

tsven
Textruta
Angående vägsträckan Odensvi - Väg 135 som är och har varit i uselt skick en längre tid.Det krävs att vi "Odensvibor" gör vår röst hörd mot vägverket så finns det en möjlighet att det kan bli åtgärdat inom en inte allt för avlägsen framtid.Hur gör man då?Alternativ 1:Gå in på trafikverket.se, länken "Kontakta oss på trafikverket" scrolla ner till "Skriv till trafikverket", fyll i uppgifterna i "Kontaktformulär för väg". När man fyllt i det formuläret får man ett ärende nr: som man förhoppningsvis kan följa. Det krävs nog några inlagor för att det ska uppmärksammas på trafikverket.Alternativ 2:Du kan även skriva e-post till trafikverket@trafikverket.se och beskriva/klaga på vägstumpen in till Odensvi.Alternativ 3:Vill man hellre prata med någon och "klaga" ringer man:Jan Olof Berg:telefon: 010 123 80 63och tar en diskussion angående Korsgrindsallén och sträckan till väg 135Tillsammans blir vi starka!


