I natt jag drömde något som jag aldrig
drömt förut. Jag drömde det var fred på
jord och alla krig var slut...

Intresseföreningens Årsmöte

Valborgsmässofirande vid Kyrksjön

Tisdag 12/4 kl. 18.30 har Intresseföreningen
sitt årsmöte i Odenskans.

Nu firar vi Valborg igen.
Lördag 30/4 kl. 21.00 tänds brasan.

Vi bjuder på fika och det skulle vara värdefullt
för oss om ortens föreningsordförande
deltar på mötet.

Traditionsenligt med vårtalare,
valborgsmässobrasa, körsång, servering och
fyrverkerier.
Välkommen att fira in våren med oss.

Hjärtligt Välkomna!

Odensvi Intresseförening
PromenadBingo i Odensvi
Bokbussen onsdag 13/4 och 27/4
kl. 1313.30
Eller så beställer ni via biblioteket.vastervik.se
Ring 0490255502 eller maila den på
biblioteksbussen@vastervik.se

Nu börjar vi med Promenadbingon igen,
men vi kör lördagar denna gång och utgår
från Odensvi Lanthandel.
Start mellan kl. 1011.
Slingan går via Badet, Campingen, Kyrkan
och Byvägen och är ca 2 km.
Det går även att köpa brickor i Lanthandeln
alla dagar det är öppet och gå slingan.
Lördagarna vi är på plats är:
23/4, 28/5, 30/7 och 27/8.

Massage
Marie Kumlin kommer till Odenskans,
onsdag 13/4 och 27/4
Ring till Lanthandeln för att boka tid:
0493–210 30.

Hjärtligt Välkomna
hälsar Odensvi Intresseförening

April

Välkomna hälsar Marie och Malin

Odensvi församling

Torsdag

14/4

kl. 11.30, Skärtorsdagsmässa, därefter *Påskbuffé i Odenskans, ca kl 12.30.
Anmäl till Gunnel 0702183604 el. Lanthandeln 049321030,
senast måndag 11/4.

Söndag

17/4

kl. 15.00 Påskdagsgudstjänst. Kören medverkar.

Odensvi församling serverar lunch i Odenskans varje helgfri torsdag kl. 12.00 (*torsdag 14 april 12.30)
Odensvi Lanthandel och catering lagar maten!
MATSEDEL:
7/4 Dillkött med potatis, 14/4 *Påskbuffé,
21/4 Kokt fisk med ägg och persiljesås, 28/4 Minestronesoppa
VÄLKOMNA!

OIF Auktion
Har du något att skänka till vår
kommande auktion 2022?
Kontakta i så fall Göran Carlsson 072 322 10 28
070 605
eller Ulf Solvestad 070
31880207680
eller Torgny Svensson 073 087 67 84
så tar vi en titt på vad ni har!
Vi tar emot från mitten av april och framåt.
OIF Styrelsen

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
Det finns en HJÄRTSTARTARE
i Odenskans.
Innanför första dörren som ej
låses, sitter hjärtstartaren!
Men vi hoppas att Ni inte
behöver använda den!

Små privatannonser i Odensvibladet
kostar 50 kr / annons
till bankgiro 59472142.

Annons i majbladet 2022?
Jag vill ha annonserna senast 19 april
helenbc76@gmail.com el. 0702286939.
Du vet väl att du kan läsa Odensvibladet
digitalt: www.odensvi.se

