
Frisören Engling studio

från Gamleby,

kommer Tisdag 26/5.

Boka tid i affären.

MVH Engla

Maj Odensvi församling

Torsdag 21/5 kl. 08.00 Kristi himmelfärsdag Korum Vid Trädgårdsvilan , hos Gunnel

och Göran Svensson, Odensviholm

Söndag 31/5 kl. 11.00 Pingstdagen Gudstjänst i kyrkan

På grund av Coronakrisen är luncherna i Odenskans inställda tills vidare!

Efter sommaren kommer vi i Odensvi församlingsråd att bjuda in till ett möte,

där vi vill veta ert intresse för kyrkan!

Vi behöver engagerade människor i församlingsrådet som intresserar sig för

församlingens överlevnad i Odensvi!

Ordförande i Odensvi församlingsråd

Göran Svensson

"En droppe droppad i livets älv

har ingen kraft att flyta själv

Det ställs ett krav, på varje droppe.

Hjälp till att hålla, de andra oppe!"

Tage Danielsson

BOK i Butik

Onsdag 13/5 och 27/5 kl 13.1013.40.

Beställ dina böcker på Västerviks stadsbiblioteks

hemsida eller ring affären så hjälper vi er.

Böckerna kommer till affären nästkommande

gång de besöker oss.

Gemensam fixardag 18/5

Förra året samlades vi och hade en gemensam

städ och fixardag vid Hembygdsparken,

Bygdegården, badplatsen och

informationsplatsen.

I år samlas vi 18/5 kl. 18.00 och kör till 20.00.

Då är korven grillad och klar och vi äter lite

kvällsvickning tillsammans.

Vi kommer att fixa med sanden vid lekplatsen,

rensa ogräs, fixa lite bänkar, räfsa grenar mm.

Hjärtligt välkomna hälsar

Hembygdsföreningen, Intresseföreningen och

Odensvi Utveckling ek. för.

OIFś sommarauktion

Har du något att skänka till OIFś

sommarauktion? Gods mottages tacksamt efter

den 15:e maj, ring Torgny på 0730 876784 så tar

vi en titt på vad ni har!

SOMMARAUKTIONEN

30års JUBILEUM i år!!!
kommer att vara

Lördagen den 25/7

OIF Styrelse

Valborgsmässofirande

vid Kyrksjöbadet

INSTÄLLT!!!

Massage

Marie Kumlin kommer till Odenskans.

Onsdag 13/5 och 27/5

Ring till Lanthandeln för att boka tid:

0493–210 30.

Välkomna hälsar Marie och Malin



Annons i junibladet 2020?

Jag vill ha annonserna senast 19 maj,

helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

DU vet väl att det finns en HJÄRTSTARTARE

i Odenskans.

Innanför första dörren som ej låses,

sitter hjärtstartaren.

Vi hoppas inte Ni ska behöva använda den,

men den FINNS där vid ev. behov!

Hej Odensvibor!

Vi i styrelsen hoppas ni vill fortsätta att vara

medlemmar och stötta OHF i sitt arbete för

hembygden.

Medlemsavgiften 2020 är 80 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

Odensvi Lanthandel är Servicepunkt åt

Västerviks kommun, därför kör vi hem

matvaror till er 70+ som ej vill gå in i

affären nu.

Det är en service som är helt kostnadsfri för er.

Ring affären, 049321030 (eller maila

odensvi.lanthandel@telia.com)

tisdag innan kl 12.00, så levererar vi maten

åt er onsdag förmiddag.

Välkomna med er beställning, så hjälper vi er

med detta.

Malin, Susanne, Teresia och Nina




