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Månen cir stor
guldögd och stor.
Skymningen gkinser
som pcirlemor
Nils Ferlin

Augusti
Odensvi Lanthandel5 OPPETTIDER
Augusti.
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Månd -

Fred

Lörd
Sönd-

"Torpvandring"
I

9.00-18.00
9.00-15.00
11.00-15.00

"Odensvi CitY" = KYrkbYn.

Vi samlas på kyrkans parkering
söndagen den 2 augusti kl. 10.00.

Vrilkommen önskar Malin m personal

TACKI

Tack till alla er som gjorde
MiniPokalen och Odensvi Pokalen
till en lyckad fotbollsdag.

vi en annorlunda "Torpvandring".
På begäran ska vi vandra runt i

år gör

Efter en vandring runt i byn tar vi fikapaus
innan vi går in i kyrkan och tittar och lyssnar på
berättelser om kyrkans historia.

Vi avslutar ca kl. 14.00.
Medtag egen kaffekorg.

BOIF ungdom

Vrilkomna
O densvi Hemby gdsförering

Massage

Marie Kumlin kommer till Odenskans
onsdag 2618.
Ring till Lanthandeln för att boka tid
0493-2lO 30.

Fotvård
Torsdagen L3/8
kommer Kerstin Nilsson och utför fotvård.
Ring till Lanthandeln för att boka tid
0493-210 30.

Välkomna hrilsar Marie och Malin

Vcilkomna hiilsar Kerstin och Malin

Bokbussen
vid
Odensvi Lanthandel
står
den 5/8 o 19/8 kl. 13.30-14.15.
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Odensvi församling

Augusti

Onsdag

Ju

5/8kI.21.00 "Musik i sommarnatt"
med Axel Gerhard, violin o Eva Pierrou, flygel.

Söndag 9/8kl. 18.00
Söndag 16/8kl.

Gudstjänst.

18.00 Friluftsgudsdänst vid badplatsen

i Odensvi.

Lunch i Odenskans, Odensvi kl. 12.00 varje helgfri torsdag.
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Odensvi Scrap o Kort...
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OBS OBS OBS !!!
trtya ÖRRTTTIDER i Odensvi Lanthandel
from 1/9
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(varannan tisdag jämna veckor).
Det kommer vara ett TEMA för varje gång.
Ta själv med sax, kniv, linjal, tejp mm.

I
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Månd -

Lörd

Fred

10.00-18.00
10.00-14.00

Vcilkommen önskar-Malin m personal

startar sina "Pysseltisdagar"
1/9 kl. 18.30 i Odenskans.

Material, beskrivning o fika ingår
för ca 50:-/gång.
Anmäl ditt intresse till helenbc76@gmail.com
eL 470-228 69 39.
Völko mna önskar " Py s s el giinge t "

BOIF (Blackstad/Odensvi) hälsar alla välkomna till matcherna på
Odenskans och Torvalla
BOIF hemmamatch under aususti 2015

Månd.

318

Torsd.

13/8

Sönd.

16/8

Lörd. 22/8
Sönd. 30/8

kl.
kl.
kl.
kl.
kt.

19.00
19.00

BOIF

B - IFK Västervik

C

Torvalla

15.00

BOIFA-MålillaA
BOIFB- ÖverumB
BOIFA-NäshultA

Torvalla
Torvalla

17.00

BOIF B - Horn/Hycklinge B

Odenskans

17.00

Odenskans

w

Köp giirna 100 kortet, så får ni se matcherna till rabatterat pris 30 k.
Och du deltar i en lotteridragning varje hemmamatch för A-laget, med många fina priser.
Du får dessutom 7A 7o rabatt på alla varor Du köper hos Sportringen i Gamleby när Du visar
upp 100 kortet.

.

Välkomna till matcherna på Odenskans och Torvalla!

Annons i septemberbladet?
Jag vill ha annonserna senast 18 augusti! helenbcT6@gmail.com eL.070-2286939.

l,{u vill vi hs er hjölp, tsck,
så att

vi kan behålla vår butik, bygdegård och bensinmack.

Vi har en fantastisk
tex apotek, kassagiro och

service på orten)

att kunna ta ut kontanter med korten.

Odensvi Cafö får ofta besök,
men det kommer inte kunna drivas utan vårt tillagningskok.

Kom in och handla kött, mejeri, frukt med mera)
åk bara

till Vastervik och Gamleby när du behöver

kompletrera.

Vi behover er kunder för att kunna driva butik och mack i

samma

bana,

annars kan det ta slut fortare än

vi alla kan

ana.

Fundera nu på vad allt detta är värt,

Och vi hoppas på att ni kommer fram till att det håller er kärt.

Vqrmt völkomnq halsor
Odensvi Farvsltning ek, för, och
Odensvi lonthandel,

Mslin I,{ins

Sussnne Gunnel och Therese

