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Nu blandar måncn sitt skcn i parkcn
mcd bn:kigt målandc lyktors skcn

och var kontur tccknas klar på markcn,
var slcn, var krana, var spcnslig gr*n.
Oc.h hcla strn myllrar krirtg i parkcn,

dct smäktar älskog i lönnall€n,
dct är så tr*lskt i augusti månskcn,
dct är så mystiskt i mån*ns skcn.

Bokbussen
står r.'id Odcnsvi Lanthandcl
dcn 6/8 och 2{}/8 13.3t}-14.14.

Massage i augusti.
Maric Kumlin kommcr till Odcnskans

onsdagen den 2?/ll.
Ring till Odcnsvi Lanthandcl för bokning

{}49-t-21(} _1t).

VäIkomn* hiilsar fufarie oth Mulht.

MUSIKQUIZ i September

Augusti Odensvi lörsamling

Söndag -l/Skl. l8.tXl Friluttsgudstjänst i Mnssfall. Mcdtag kaff'ckarg.

Söndag l7l8kl. 18.{Xl Friluttsgudstiänstvid Kyrksjön. Mcdtag kat1cknrg.

Söndag 3l/likl. l[i.tX) Husförhör i Fröstugan. Mcdtag kattrknrg.

l\{nt för alla i Församlingens IIuq Odensvi kl. 12.{l{} vnrje helgfri trrsdag.

TACK
till alla som gjorde

$portringe ns M inipokal
och

Pokalen
till en lyckad fotbollsdag.

BOIF Unsdont

Gustal Fwlding

UTSTALLNING I GOSSEBACK
Akvareller och o lje måln ingar.

Lörd. 16 augusti och sönd.17 augusti
kt. 12.00*17.fi0.

vgrr{]*rrual

Fotvård
Tnrsdag l4/8 kommcr Kcrstin Nilsson och utför
fbr-r.'ård. Ring till afTärcn för atf boka {lffi$,i:
Meri rlinli1 hrilsnirtg ti \ ig
Kcrstin och Malin {}49-1-2lt}3t}

Du vet vål att du kan bestålla hem
receptbelagda mediciner och hämta i

Sdensvi Lanthandel.

För beställning ring 077'l-450450 eller
logga in på wrivw.apoteket.se

Sommar öppet i Odensvi Lanthandel
Våra öppettider augusti år:

Månd.-Fred. 9.00-18.00
Lörd. 9.00-15.00
$önd. 11.00-15.00
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Kom och titta när BOIF P04 spelar match

Söndag
Frcdag
Söndag
Söndag

t{,18 kl" t?.{x}
24i8 kl. l1.tl{}
7/9 kl. l7.0rl
2li9 kl. 16.0{}

BOIF - Västcniks FF Gul
BOIF - Vimmcrby IF Gul
BOIF - Ankarsrum IS
BOIF - IFK trrästcrrtk Blå

Odcnskans
Torvalla
Odcnskans
Torr,-alla

Nårlraf ik

Närtraflk crbjudcr rasrn-ttån landsbygdcn till närmastc kitnrt cllcr bytcsputtkt, och tvärlnm.
Du kan åka flcra gångcr r:arjc vardag ach lördag. Rcsan {tur och rch:r) bcställcr du hcrs vår kundtjänst Tcl.

{}lt}-21 2l 00{} (mcnyval -1).

Rcsan bcställer du scnast två timmar innan du ska åka undcr våra öppcttidcr {månd-ficd. t}?.U{}- 18.{}t} och

lörd, sönd ach hclgdag {}8.{X}- 17.{X)}.

Närfatlkcn kr:star lika myckct som övrig kollcktivtraiik.
Samtliga tidtabcllcr hittar du på rn-r.lr,-.klt.sc

VäIkonm* txthrrd häI:;ilr KLT

Tidtabcll
l\{åndag - Fredag
LandsbygdcnkringHallingcbcrg A A A A
Gamlcby l{l.lt} l-3.{X} 14.,3{} 17.2{l

Lördagnr
Landsbygdcn kring Hallingcbcrg A
G*rnlcby 9.45

l\{åndagar - Fredagar
Gamlcby 8.5t1 ll.3() l-1.{.l5 20.25
LandsbygdcnkringHallingcbcrg A A A A

Lördagar
Gamlcby l2.3ti
Landsbygdcn kring Hallingchcrg A

Avstigning och påstigning i Närtratikcn
Hpl Gamlcby stn, Gamlcby ccntrum, Hälsaccntralcn och Erttcrbcrg"

A = tid för upphämtning/lämning mcddclas vid bcstiillnittgctt,

Ånnnns i septemberbladet? Jag rill ha armrmserna senast [8 augusti!
helenhc?6 @ gmail.cum el. {l7t}-22t16939.

EOIF iElacksta#Odensvi) hålsar alla vålkomna till matcherna
Odenskans och Torvalla

BOIF hcmmamatchcr undcr aucusti 2()14

Lörd. 9/8 kl. 15.{Xl BOIF A - Målilla A
Tisd. l9/8 kl. 18.45 BOIF A - IF Sjärna A
Lörd. -1{}/8 kl. 15.{X} BOIF A - Ruda IF A
Sönd. -l l/8 kl. 17.{}il BOIF B - TFK Tuna E

Trrrvalla
0dcnskans
Torvalla
Odcnskans

Köp gärna l{X} kortct, så tår ni sc matchcrna lill rabaitcrat pris -j{} kr.

Och du dcltar i cn lattcridragning varjc hcmmamatch tbr A-lagct, mcd många tina priscr.

Du fär dcssutom l{i 7c rabatt på alla varcrr Du köpcr hrrs Sportringcn i Gamlcby när Du visar upp

1t]{} kartct.

Välkomna till matcherna nå Odenskans och Torvalla!


