
Gustavsborgs Lilla Musteri

Vi tar hand om dina frukt och bär!

Gustavsborgs Lilla Musteri tar nu emot

bokningar för sommarens och

höstens frukt och bär!

Äpple, päron, körsbär, vinbär, krusbär, hallon,

björnbär, vindruvor, vildapel mm.

Vi gör sortvis eller blandad must från just din

trädgård  mustad, lättpastöriserad och packad på

baginbox utan tillsatser.

Vi även plockar och hämtar överskotts/fallfrukt

som annars går till spillo.

Kontakta Annika Deltins

Magnus på 0706396133 eller

magnus.holmlid@hotmail.com

för frågor och bokning!

September Odensvi församling

Söndag 11/9 kl. 18.00 Gudstjänst.

Söndag 25/9 kl. 15.00 Mässa.

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

Odensvi Lanthandel och Catering lagar maten.

MATSEDEL:

1/9 Pytt i panna, 8/9 Raggmunk m. fläsk, 15/9 Fisksoppa,

22/9 Höstgryta, 29/9 Viltbiff, sås, potatis.

VÄLKOMNA!

ETT STORT TACK!

Tack ALLA ni som ställde upp och

jobbade på AUKTIONEN.

Med Kiosk, Grill, Kaffe och Bakning.

ETT STORT TACK TILL SPONSORERNA

som gjorde att det blev ett BRA NETTO.

OIF SUPPORTERKLUBB

Vallhunds SM Får 2022

Välkomna till Odensviholm den 34

september då Sveriges högst rankade

vallhundar gör upp om vem som är

bäst på fårvallning.

Vi startar lördagen kl. 8.30.

Servering finns på plats för den som

önskar något att förtära.

Kom, prata och se vallhunden i

sitt naurliga arbete.

Varmt Välkomna!

Sydöstra Sveriges Vallhundsklubb,

Kronobergs Vallhundsklubb och Tjustvallarna

Öppettider i september

MåndFred 1018

Lörd 1014

Välkomna!

Ibland inser inte folk

hur mycket du gör

för dem förrän du

slutar att göra det.



Massage

Marie Kumlin kommer till Odenskans,

onsdag 31/8, 14/9 och 28/9

Ring till Lanthandeln för att boka tid:

0493–210 30.

Välkomna hälsar Marie och Malin

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 oktoberbladet 2022?

Jag vill ha annonserna senast 19 september

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.

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

Bokbussen

onsdag 31/8, 14/9 och 28/9 kl. 1313.30

Eller så beställer ni via biblioteket.vastervik.se

Ring 0490255502 eller maila den på

biblioteksbussen@vastervik.se

Frisören i bygdegården

Onsdag 7/9 kommer Engla till oss och friserar.

Ring och boka tid i affären 049321030.




