Vi ska ta över
vi ska ta över världen
vi ska bli stora
vi ska bli mäktiga
och vi ska göra jorden hel
ja vi ska göra vattnet rent
och vi ska aldrig skada varandra mer
Laleh
Städdag i Odensvi

Söndag den 15 maj kl 18.30
Peter Danielsson från Kalmar Länsmuseum
kommer och berättar om systemet med båtsmän.
Vi är i stora studierummet i Odenskans.
Kaffe med tilltugg serveras.
Alla är välkomna!

Måndag 16/5 kl. 18.0020.00 städar vi vid
Hembygdsparken, Informationsplatsen, Badet
och Odenskans.
Efteråt grillar vi korv med bröd gemensamt
vid badet.
Ta med egna krattor, räfsor, spadar, sekatörer och
kanske några skottkärror.
Väl mött
Odensvi Hembygdsförening,
Intresseförening och Odensvi Utveckling.

Odensvi Hembygdsförening
PromenadBingo i Odensvi

Biblioteksbussen
kl. 1313.30 är bussen vid affären
11/5 och 25/5.

Promenadbingo startar vid
Odensvi Lanthandel kl. 1011 den 28/5.
Slingan går via Rängan och är ca 2 km lång.
Välkomna
hälsar Odensvi Intresseförening

Maj

Det går bra att beställa böcker på deras hemsida
och de tar med det när de kommer hit.
// Västerviks Stadsbibliotek

Odensvi församling

Söndag

8/5

Torsdag

26/5

kl. 15.00, Gudstjänst
kl. 08.00, Kristi himmelsfärddag. Korum, Odensviholm, paviljongen vid sjön.

Odensvi församling serverar lunch i Odenskans varje helgfri torsdag kl. 12.00
Odensvi Lanthandel och catering lagar maten!
MATSEDEL:
5/5 Fransk köttgryta, 12/5 Thaisoppa,
19/5 Raggmunk med fläsk, 26/5 Fiskgratäng
VÄLKOMNA!

OIF Auktion
Har du något att skänka till vår
kommande auktion 2022?
Kontakta i så fall Göran Carlsson 072 322 10 28
eller Ulf Solvestad 070 605 80 76
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
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 junibladet 2022?
Jag vill ha annonserna senast 19 maj
helenbc76@gmail.com el. 0702286939.
Du vet väl att du kan läsa Odensvibladet
digitalt: www.odensvi.se

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.

