
September Odensvi församling

Söndag 1/9kl. 15.00 Högmässa

Söndag 15/9kl. 15.00 Mässa

Söndag 22/9kl. 11.00 Pastoratsgudstjänst i Lofta kyrka.

Visitationsmässa med bl.a. biskop Martin Modéus,

Hans Wennström och pastoratskören.

Lunch i Församlingens hus i Odensvi alla helgfria torsdagar kl. 12.00 .

Jag lät alla mina maskrosor finnas

fast jag vet att dom kallas ogräs och bör rotas ut.

Men det är skönt att sitta och minnas

små solar i gräset när sommar’n är slut.

Carl Anton Axelsson

FILM I ODENSKANS
Torsdagen den 5 september

SUNE I GREKLAND

Föreställningen börjar kl. 18

Vi kommer att sälja snacks och dricka.

Filmen är kostnadsfri!

Välkomna!

Fritidsgården och Föräldraföreningen

Annons i oktoberbladet?

Vi vill ha annonserna senast 20 september!

gunnar.greek@gmail.com, (0493)210 53 eller

helenbc76@gmail.com

Nu drar barnkören igång!
Barn mellan 6 och 12 år är välkomna

onsdag 11/9 kl. 18.00 i Församlingens hus!

Anmälan och frågor till

Johanna Nilsson 0493210 02, 0702017833 eller

Linnéa Hegedis 0493211 61, 0702535570

Sollidens Lilla Matbod

Nu ändrar vi våra öppettider:

Onsdag 10.00–18.00

Lördag 10.00–15.00

För övrig info

www.sollidensgardsprodukter.se

eller ring oss på tel. 260 47.

Nötvallning SM 2013
7–8 september Odensviholm

Lörd. 7 sept. kl. 9.00 Kval

Sönd. 8 sept. kl. 9.00 Final

Marknad och utställning.

Visning av Odensviholms Gård.

Välkomna!

tjustvallarna.com



Kubbturneringen den 10/8

blev en lyckad tillställning.

Fjorton lag och fler än hundra personer fanns

med under dagen och kvällen vid Kyrksjöbadet.

Visst fick vi lite regn på oss, men det tålde vi.

Segrade i turneringen gjorde lag

"Gott och blandat".

I laget ingick: Viktor Fransson, Urban

Andersson, Ella Hertz, Maria Johansson, Per

Jonsson och Mari Kadowaki.

**************

Efter den lyckade Lördagen tar vi sats mot

nästa evenemang i vår regi, nämligen

festen i Odenskans

lördagen den 9 november.

Då kommer Påmax från Blekinge och spelar och

sjunger.

Boka i affären, tel. 210 30.

Vi återkommer med mer info längre fram.

Hälsningar

OIF och LRF.

BOIF (Blackstad/Odensvi) hälsar alla välkomna till våra matcher på

Odenskans och Torvalla
Matcherna under september och oktober 2013 spelas enligt följande:

Lörd. 7/9 kl. 15.00 BOIF B – Österbymo A Torvalla

Lörd. 21/9 kl. 15.00 BOIF A – HM IS A Odenskans

Lörd. 5/10 kl. 15.00 BOIF B – IF Stjärnan Torvalla

Blagents matcher är ännu inte lottade. Se annonser i VästerviksTidningen!

Köp gärna 100kortet, så får ni se matcherna till rabatterat pris 30 kr. Och du deltar i en

lotteridragning varje hemmamatch för Alaget, med många fina priser.

Du får dessutom 10 % rabatt på alla varor Du köper hos

Sportringen i Gamleby när Du visar upp 100kortet.

Välkomna till matcherna på Odenskans och Torvalla!

FRITIDSGÅRDEN
i Odenskans startar upp

torsdagen den 10 oktober

kl. 18–20

Alla är välkomna, gammal som ung.

(Är du under 6 år och vill komma

så ta med dig en vuxen.)

Vi kommer under hösten/våren att erbjuda

olika aktiviteter.

Har du önskemål om aktiviteter, hör av dig till

Carina WJonsson (tel. 21023 el 0702007211).

Mer information kommer i oktoberbladet.

Viktigt är att minst 2 föräldrar är

uppskrivna vid varje tillfälle,

annars ställs fritidsgården in.

Skriv upp er i affären!!

Välkomna!

Föräldraföreningen

Ett stort tack

till Ebba Axelsson

som gjorde ett så bra arbete runt Bygdegården

under sin jobbperiod.Extra tack för att du målade

entrén till Bygdegården vit och fin igen.

Tack också till

Emil Jonsson och Hans Axelsson

för att ni höll badplatsen så fin.

Odensvi Förvaltning Ek. För.

Vi tänker ordna en

JULMARKNAD
söndagen den 24 november

kl. 10–15 i Odenskans.

100:/bord.

Vill du boka bord, ring Eva 0705761870 eller

SolBritt 049321172.

Eva, SolBritt, Inga och Helen

r

Utnyttja servicen på din ort! Vi erbjuder

• utlämning av beställda apoteksvaror och recept

• kassagiro

• hemkörning av varor.

Odensvi lanthandel




