
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!

Snart kommer kallelsen till vårt årsmöte, men vi

vill redan nu att alla medlemmar bokar kvällen

den 6 december kl. 19.00 i Odenskans för

årsmötet med Odensvi fiber.

MVH styrelsen

Längtar du efter att få träffa lite medmänniskor

för att fika, prata, sticka, virka, spela bordtennis,

visa bilder, spela eller dansa mm?

Första träffen har vi tisdag 15 november,

14.00 i Odenskans.

Vi bjuder på fika!

Gunnel och Göran

Odensvi församling

Välkomna!

LUCIA

Alla barn och ungdomar från 5 år och uppåt

är välkomna att vara med i årets luciatåg.

Vi övar torsdagar kl 1819 i Odenskans

med start 17 november.

Luciahögtiden äger rum

lördagen den 10 december kl 16

i Odensvi kyrka.

Varmt välkomna

Linnéa Hegedis och Erik Berg

Vid frågor kontakta Linnéa 0702535570

Frisör Engla

kommer till Bygdegården onsdag 23/11.

Boka tid i affären 049321030

JULBORD

i Bygdegården fredag 2/12 kl 18.30.

Vi börjar med glögg och sätter oss sedan till

bords och avnjuter Lanthandelns

uppdukade Julbord.

Sedan blir det uppträdande av Erik och

Elias Berg, "Min far och Jag".

Och efter det kommer det fram Ostkaka,

hembakade kakor och godis.

Pris per person 550 kr och anmälan till Odensvi

Lanthandel senast 26/11 på 049321030.

Varmt välkomna

Lita på dig själv.

Du har klarat mycket

och du kommer att

klara det som du har

framför dig.

vänd...



Massage

Marie Kumlin kommer till Odenskans,

onsdag 9/11 och 23/11

Ring till Lanthandeln för att boka tid:

0493–210 30.

Välkomna hälsar Marie och Malin

November Odensvi församling

Lördag 5/11 kl. 1415 Alla helgons dag! "Öppen kyrka". Kaffeservering.

kl. 15.00 Minnesgudstjänst! Kören medverkar.

Tisdag 15/11 kl. 1416 Fritidsgård för vuxna, Odenskans, se separat annons!

Söndag 27/11 kl. 15.00 1:a advent Gudstjänst. Kören medverkar.

Adventskaffe serveras i kyrkan.

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

Odensvi lanthandel lagar maten!

MATSEDEL:

3/11 Rotmos med kokt falukorv, 10/11 Pastagratäng,

17/11 Gulaschsoppa, 24/11 Lasange

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 decemberbladet 2022?

Jag vill ha annonserna senast 19 november

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.

Bokbussen

onsdag 9/11 och 23/11 kl. 1313.30

Beställ böcker från Västerviks stadsbibliotek och

de levererar till Odensvi Lanthandel.

Eller passa på att besöka bussen när

den kommer hit.

Nu har vi Sverigelotter igen 25: st

Var med och stöd OIF.

Går bra att beställa via sms så levererar jag till

er eller skickar med posten

sms 0703337557.

Det kommer även att finnas i Odensi Lanthandel.

Hälsningar Bettan

Nu har BingoLottos

Adventskalender kommit 100:/st.

Var med och stöd OIF.

Går bra att beställa via sms så

levererar jag till er eller skickar med posten.

sms 0703337557.

Det kommer äen att finnas i Odensvi Lanthandel.

Hälsningar Bettan

tsven
Textruta
Odensvi fiber ekonomisk förening har Årsmöte den 6:e december kl. 19.00 i Odenskans. Vi vill påminna alla medlemmar även på detta vis att det är viktigt att ni kommer på årsmötet.Som vanligt så får ni ut årsmötes materialet på mail.Efter mötet blir det kaffe och pepparkaka tillsammans med mingel.Separat kallelse kommer att skickas ut på brev eller e-post!Välkomna Styrelsen för Odensvi fiber 




