Ge dig tid att
stanna och lukta på
blommorna vid vägen

ÄNTLIGEN
Välkomna till Midsommarfirande
Kyrksjön badet Odensvi 2022
Fredag den 24/6 kl. 14.00
Öppettider under juniaugusti
MåndFred
Lörd
Sönd

918
915
1015

Midsommarhelgen
Torsdag
918
Midsommarafton
915
Midsommardagen
stängt
Söndagen
1115

Dans kring midsommarstången ca 14.00
Musikunderhållning
Lotteriförsäljning
Försäljning av Kaffe/saft  Bulle o kaka
Arr.: Odensvi Idrottsförening &
Odensvi Hembygdsförening

Hjärtligt Välkomna!
STÄMMA
Odensvi Förvaltning Ek. Förening
inbjuder till
Ordinarie Föreningsstämma
Odenskans

Klä midsommarstången
torsdag den 23/6 kl. 18.00.
Med tag ängsblommor och ett glatt humör.
Vi bjuder på grillad korv o Kaffe.
Arr.: OIF & OHF

Tisdagen den 21 juni kl. 19.00.
Årsredovisningshandlingar finns tillgängliga
från och med den 16 juni, Kontakta Per Wilén
på tel. 070 5430288 eller
mejla: perwilen49@gmail.com

Roddbåt säljes

Välkomna
Styrelsen
Massage
Marie Kumlin kommer till Odenskans,
onsdag 8/6 och 22/6
Ring till Lanthandeln för att boka tid:
0493–210 30.
Välkomna hälsar Marie och Malin

440 x 170 cm. Finns i Odensvi. 6000:.
Anders Slätis 070811 55 10

Vad vill du med din kyrka i Odensvi?

Odensvi IF

Under året har det varit få besökare vid
gudstjänster i Odensvi kyrka.

Nu är det hög tid att betala medlemsavgiften till
Odensvi IF för 2022. Tyvärr har vi missat att
skicka uppmaningen tidigare i år, men så kan det
bli ibland.

Vid påskdagens gudstjänst kom fyra besökare,
ingen av dem boende i Odensvi socken. Vår
utmärkta kör och kantor förhöjde gudstjänsten,
vilken tillgång vi har med vår musik i kyrkan!
Kyrkan är en samlingspunkt vid olika tillfällen,
bröllop, begravningar och dop. Detta är viktiga
tillfällen för alla som är delaktiga. Kyrkan mitt i
byn är också en gemensam mötesplats som går
över alla gränser, både i glädje och sorg
samt traditioner.
För alla som förberett sig, präst, kantor, kör och
kyrkvaktmästare känns det inte bra när det inte
kommer kyrkobesökare. Sammanlysningar av
gudstjänster och nedstängning av vår kyrka kan
bli följden av bristande engagemang för
kyrkans verksamhet.
Under sommaren kommer musik i sommarkväll
att genomföras, kommer du på detta?
Vi kan tillsammans påverka hur vi ska göra
innehållet i vår kyrkas verksamhet. Kom med
Dina åsikter, men kom framför allt som
besökare, om vi ska ha kvar vår kyrka i byn.

Vi hoppas att våra gamla medlemmar fortfarande
vill stötta föreningen med sitt medlemskap. Vi
hälsar också nya medlemmar välkomna till
föreningen.
Årsavgiften för 2022 är
Familjekort (med ett eller flera barn tom. det
året de fyller 20 år) 400:
Vuxna (from. de året de fyller 21 år) 150:
Ungdom (tom. de året de fyller 20 år) 100:
Sätt in pengarna på vårt Bankgiro: 55959373.
Du kan även betala med SWISH:
Skicka pengarna till nr: 123 048 55 65.
Oavsett vilket betalningsalternativ du väljer,
skriv i meddelandet vem pengarna kommer
ifrån. Betala gärna avgiften i juni.
Undrar du över något? Kontakta Per Wilén 070
543 02 88 eller mejl: perwilen49@gmail.com
Tack på förhand!
Odensvi IF

Odensvi församlingsråd

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

"Vid oro och fara för staten
Ärar man gud och hyllar soldaten
När faran är över och fyllda äro faten
Glömmer man gud och föraktar soldaten"

Juni

Odensvi församling

Söndag

5/6

Lördag

25/6

kl. 18.00 Pingstdagen. Gudstjänst, Kören medverkar!
kl. 11.00 Midsommardagen. Per och Marie bjuder in till
Gudstjänst i Prästgårdsparken.

Odensvi församling serverar lunch i Odenskans varje helgfri torsdag kl. 12.00
Odensvi Lanthandel och catering lagar maten!
MATSEDEL:
2/6 Isterband med dittstuvad potatis, 9/6 Rotmos med kokt falukorv,
16/6 Fläskfilégryta med kulpotatis, 23/6 Matjesill med potatis och gräddfil,
30/6 Pastasallad med vitlökssås
VÄLKOMNA!

Odensvi IFś årliga SommarAuktion
Lördagen den 30 Juli
Odensvi, Odenskans!
Visning från kl. 9.00 och
auktionen börjar 10.00.
Mer info kommer i lokalpressen.
Servering av kaffe, läsk, grillad korv mm.
Välkomna!!!

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
Biblioteksbussen
kl. 1313.30 är bussen vid affären
8/6 och sista turen för sommaren 22/6.
Det går bra att beställa böcker på deras hemsida
och de tar med det när de kommer hit.
// Västerviks Stadsbibliotek
PromenadBingo i Odensvi

Nationaldagen 6 juni 2022
Vi träffas i Hembygdsparken klockan 15.00
tal av ordförande LarsGunnar Fransson,
dans av Hallingebergs dansgille,
sång och musik under ledning av Aron Nilsson
och avslutning med kaffe och Odensvibakelse.
VÄLKOMNA!

Bildutställning under temat
"Odensvi Idrottsförening"
Lördagen den 30 Juli klockan 9.00 i Odenskans.
Samma dag som Idrottsföreningens auktion.
VÄLKOMNA!

Promenadbingo startar vid
Odensvi Lanthandel och Bingobrickorna går att
köpas i Lanthandeln.
Slingan går via Rängan och är ca 2 km lång.
Välkomna
hälsar Odensvi Intresseförening
Annons i julibladet 2022?
Jag vill ha annonserna senast 19 juni
helenbc76@gmail.com el. 0702286939.
Du vet väl att du kan läsa Odensvibladet
digitalt: www.odensvi.se
Små privatannonser i Odensvibladet
kostar 50 kr / annons
till bankgiro 59472142.

