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Röda korset och Föräldraföreningen i Odensvi

bjuder in till
Första hjälpen-kurs

torsdagen den 28 november
kl. 18 -20 i Odenskans.

Vi bjuder på fika/frukt.
Välkomna!

Nu tändas
pa jordens
och tusen,
pa himlens

tusen juleljus
mörka rund,
tusen stråla ock
dj upblå grund.

Emmry Kohl,er

Massage idecember
MåndagZll2 kommer Marie Kumlin
och ger massage.

Anmäl er i affären A493-21030.

Fritidsgården i Odensvi
startar for våren 2014
torsdag den 16 jan" kl. 18-20
Plats: Odenskans

Vi håller på minst 10 torsdagar.

Aktiviteter:
Filmvisninger, pyssel, disco, innebandy, pingis,
hopp och lek, spel, rörelse för mindre barn mm.
För aktuellt program titta på www.odensvi.se
Kom gärna med forslag på aktiviteter.
Vi kommer att ha extra aktiviteter under
sportlovet vecka 8.

Viktigt är att minst 2 föråldrar är uppskrivna
vid varje tillfälle. Annars ställs fritidsgården in.

Skriv upp er i affären ! !

Välkomna
Förcildraforeningen

Fö rsamli n gs råde t 2014-2017
Efter gudsdänsten Första i advent
(den 1 december) samlas vi i
Församlingens hus for att dricka kaffe
tillsammans med Roda korset.

Vi ska dessutom nominera personer till det

nya församlingsrådet i Odensvi. Hoppas att du
är intresserad av församlingens framtid och

kommer då.

VälkolnnA hälsar
Göran Svensszl?,.

Fotboll för barn
iOdensvi & Blackstad

BOIF
kommer att erbjuda:

Lek och spel for barn födda A6-47
Minilirarna

Seriespel för barn födda 05-03
P04-lag

Vi börjar träna:
P)4-laget söndagen den 12 jan kl. 16-17

i AMu-hallen i Gamleby

Minilirarnu söndagen den 2 fbb kl. 16-17

i AMu-hallen i Gamleby

Efter första träningen har vi ett
informationsmöte.
Boif bjuder på bulle och kaffe/saft.

Ledarna är:
Viktor Fransson 074-fl9 85 15

Marcus Lindln 070-604 90 81

Eleonor Nilsson 070-398 27 16

Carina W-Jonsson 070 -200 72 I I

Minilirare
8L PA4

Minilirare
P04

Minilirare
& P04

All information kommer också att finnas pä

BOIF:s hemsida: www.boif.se
Välkomna! '



Öpp*ttider i Odensvi lanthandel
under julhelgen.

Lagg inte tid på att köa när ni ska handla inför
jul, utan handla i din lokala butik,
Odensvi Lanthandel.

Lörda g 2lll2 9.00-15.00
Sönda g 221 12 1 1 .00- 15.00

Månd ag 23 I 12 9.00- I 8.00
Julafton Stängt
Juldagen Stängt
Annandagen 1 1.00-14.00

Nyårsafton 9.00-13.00
Nyårsdagen Stängt

En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt Åt
önskar

Malin, It/inct, Lena, Susnnne, Gunnel och Ettu

Tack till
Helen Hall

för alla pysselsaker som du har skänkt till
Fritidsgården i Odensvi.
Barn och vuxna på Fritidsgården

Tack till
Magnus Alvarsson från Svenska jägarförbundet

som gjorde Jaktkvällen den 14 november till en

spännande kväll.
Fritid s gården i O den sv i/Förcild rarforeningen

Bokbussens tider i december.
Onsdagen den llll2.

Bussen stannar vid affären kl. 13.15*14.00.
Har du inte rnojlighet att vara här då går det

bra att lämna in eller hämta böcker i affären.

Annons i januaribladet senast 17 december!
gunnar.greek @ gmail.com, (0493 -)2lA 53.

helenbcTf@gmail.com

Mindfulness Yoga Yin yoga
I Mindfulness Yog a dr upplevelsen i stunden

viktigare än prestationetl.
Vi ägnar oss åt uppmjukande och stärkande

yogarörelser, andningsövningar och meditation.
Genom att öva ndrvaro i kroppen fördjupar vi

insikten i vad som pågår i vårt inre, känslor,

tankar och ktoppsförnimmelser.

En yoga för alla

Vi startar söndag 1911-2014
kl . 18.30-19.30

Vi träffas i församlingshemmet.

Ta med liggunderlag, vattenflaska,
pläd och kudde.

Klädsel: mjuka lediga kläder,
gärna extra varma sockor.

Anmälan snarast
begränsat antal platser,

Obsl EJ prova pal
Di plomerad Friskvårdste rapeut,

Livsstilscoach
AnnaLena Scott 070-24 71 402

Susanne Jonsson 070 -383 90 06

Hjärtligt Välkommen

December Odensvi församling
Söndag 1/12kI. 15.00 1:a i advent. Gudstjänst. Kören.

Röda Korset inbjuder till kaffe.
Nominering till församlingsrådet (se separat annons).

Söndag 15i12kI. 18.00 3:e i advent. Lucta.

Söndag 22/12kL 15.00 4:e i advent. Familjegudstjänst. Barnkören.
Bibelutdelning, julkrubba.

Tisdag 24ll2kI. 23.30 Julnattsgudstjänst. Kören.

Tisdag 3l/l2kl. 16.00 Nyårsafton. Nyårsbön.

Lunch som vanligt för alla i Församlingens hus i Odensvi kl. L2.00 varje helgfri torsdag.


