
Februari Odensvi församling

Söndag 6/2 kl. 15.00 Pastoratsgudstjänst i Loftahammars kyrka.

Sammanlyst för hela pastoratet.

Söndag 13/2 kl. 15.00 Gudstjänst i Odenskans.

Söndag 27/2 kl. 11.00 Högmässa, i KYRKAN.

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

Odensvi Lanthandel lagar maten!

MATSEDEL:

3/2 Kålpudding, 10/2 Potatis och Purjolökssopppa,

17/2 Fiskgratäng m citronsås, 24/2 Gulaschgryta.

VÄLKOMNA!

Massage

Marie Kumlin kommer till Odenskans,

onsdag 2/2 och 16/2

Ring till Lanthandeln för att boka tid:

0493–210 30.

Välkomna hälsar Marie och Malin

Bokbussen onsdag 2/2 och 16/2 kl. 1313.30

Eller så beställer ni via biblioteket.vastervik.se

Ring 0490255502 eller maila den på

biblioteksbussen@vastervik.se

GLÖM INTE:

Röda Korset har årsmöte tisdag 15/2 kl. 19.00

i Odenskans.

Ska vi lägga ner kretsen eller gå i den

gemensamma kommunkretsen?

Välkomna!

Det finns en HJÄRTSTARTARE

i Odenskans.

Innanför första dörren som ej

låses, sitter hjärtstartaren!

Men vi hoppas att Ni inte

behöver använda den!

Annons i marsbladet 2022?

Jag vill ha annonserna senast 19 februari

helenbc76@gmail.com el. 0702286939.

Du vet väl att du kan läsa Odensvibladet

digitalt: www.odensvi.se

Allmän bastu på fredagar 18.00 i Odenskans.

Kostnad 20kr/pers.

Årsmöte

Odensvi Hembygdsförening

Söndag den 13 mars klockan 16.00

lokalen i skolan.

Välkomna

Odensvi Hembygdsförening

En vis doktor sa en gång att den bästa

medicinen för mänskligheten är

kärlek och omtanke.

Någon frågade:

"Men om det inte hjälper då?"

Doktorn log och svarade:

"Då får man öka dosen."



Hej där ute i Odensvi!

Jag har det tvivelaktiga nöjet att ha hand om

några hemsidor, odensvi.se, odensvifiber.se,

och boif.se.

Min fråga är  finns det någon eller några som

tycker dom har tid och lust att hjälpa till med att

hålla dessa sidor uppdaterade, det är för mycket

för en person vilket innebär att inget händer på

långa stunder med sidorna!

Vad man ska eller bör eller kan göra är att få dit

vad som hänt, vad som kommer att hända i dom

respektive områdena och lägga in lite lämpliga

bilder på respektive sida!

Känner du att det kunde vara intressant så ger jag

en grundläggande information om hur

hemsidesprogrammet fungerar, en liten träff

exempelvis i Odenskans eller hembesök och

finns även tillgänglig vid tillfälligt uppstående

problem.

Kan du tänka dig att bli en del i

informationsflödet på någon/några av dessa

sidor, skicka en epost till:

tsvenss2@hotmail.com och anmäl ditt intresse.

Torgny Svensson

Odensvi Hembygdsförening 2022

Hej Odensvibor!

Vi i styrelsen hoppas ni vill fortsätta att vara

medlemmar och stötta OHF i sitt fortsatta

arbete för hembygden.

Medlemsavgiften 2022 är 100 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

Små privatannonser i Odensvibladet

kostar 50 kr / annons

till bankgiro 59472142.




