
ARRENDE SÖKES TILL

MINA 200 TACKOR

På grund av ändrade arrende förhållande så söker

jag nytt/nya arrenden till mina 200 tackor

from 1/3 2023 eller när det passar.

Allt är av intresse, dock är jag inte flyttbar så det

jag söker är frånarrende utan bostad men gärna

med tillgång till maskinhall eller byggnader att

ställa in lite maskiner i under vintern.

Det jag i första hand behöver är tillgång till

plöjningsbar mark till vallodling och slutgödning

av lamm, men bete är också intressant.

Jag är öppen för alla typer av överrenskommelser

och typer av arrende stort som litet. Ett önskemål

är att kunna få skyddsjaga vildsvin på åker

markerna och betena för att undvika stora skador.

Jag har stort intresse av jakt så finns intresset att

anpassa viss del av marken för viltvård och jakt.

Allt är av intresse så hör av er så kan vi diskutera

om olika lösningar och önskemål.

Conny Malm, Odensviholm Havet

594 94 Odensvi

0702667884, conny.malm@gmail.com

Massage

Marie Kumlin kommer till Odenskans,

onsdag 6/7 och 20/7

Ring till Lanthandeln för att boka tid:

0493–210 30.

Välkomna hälsar Marie och Malin

Öppettider under juliaugusti

MåndFred 918

Lörd 915

Sönd 1115

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!!!

Utställning under temat

"Odensvi Idrottsförening"

Lördag den 30 Juli klockan 9.00 i Odenskans.

Samma dag som Idrottsföreningens auktion.

VÄLKOMNA!

Är man avslappnad

nog för att sitta och

titta på en nyckelpiga

en stund slipper man

äta magmedicin till hösten

ERNST



Juli Odensvi församling

Musik i sommarkväll 2022

Onsdag 6/7 kl. 20.00 "Tordön och stilla susning" orgelkonsert med Aron Nilsson!

Onsdag 13/7 kl. 20.00 Trio Quarsebo!

Onsdag 20/7 kl. 20.00 Sommaren i våra hjärtan! Lidhem, familjerna från sommartorpet

i Lidhem, Odensvi!

Onsdag 27/7 kl. 20.00 "Sommarnatt"! Sång och musik med UllaTina Asplund

Blomstrand, sopran och Aron Nilsson, piano/orgel!

Söndag 31/7 kl. 15.00 Gudstjänst i Hembygdsparken.

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

Odensvi Lanthandel och catering lagar maten!

MATSEDEL:

7/7 Pastasallad med kassler och örtsås, 14/7 Fisksoppa,

21/7 Hemgjord pizza, 28/7 Köttgryta med klyftpotatis

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 augustibladet 2022?

Jag vill ha annonserna senast 19 juli

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.

Torpvandring söndag den 7 augusti

Samling klockan 10.00 vid Kulla.

Vi planerar att åka till Qvigestad och fortsätta

vidare till Åhagen och Lagmansjö. På vägen gör

vi stopp där det är möjligt.

Vid Åhagen fortsätter vi in på skogsvägen mot

Lyckerum om vi inte hindras av låsta bommar.

Det kan bli mindre ändringar utifrån väder och

brandrisk på skogsvägar.

Medtag fikakorg.

Beräknad tid för avslut är 14.00.

Välkomna!

Frisören i bygdegården

Onsdag 13/7 kommer Engla till oss och friserar.

Ring och boka tid i affären 049321030.




