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$öndagen den 13112 t{'. 18.00
år det Luciahögtid i kyrkan

med efterföljande fikai l<yrkan"
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vÄlrumr"rRr

Snött krcarrar unrJer ntitztt skor, odt .jag lir kall i sinne
del vur tlen dugen vi sr,or, pit tztt irfie sitlu innc

,tå ut vi alla gitk, Jiir att gii. en lite n sviing
t ttn en lmll chock vi Jick, .ja alla kingrnde tillbaks till
sin.tring

Vi ltrilL rlor:t'; t.rt, m krtll rf rsg sour. tlerutu
ra{il nfi iir kj,fus1 .slut,.liir det tir vdtrn$ här lwmmu

Arsstämma för
Odensvi Fiber ek. förening

äger rur* <1*n I ctecernhcr
kt. 19.fj0 i Ocienskltns.

Välkrnuw Sttrt'!sett
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Leoo FISK
Beståll fisk tilljul:

rökt lax, rökt sik, böckling,
strömming sch slkrom.

Lev" måndag el tisdag i v52 etter
överrenskommelse

{onsdag 2311?. ulgär}

Hans Leco
a493-641 57, 4738-211 *&fi

Bokbussen
står viiJ flciensvi Lanthandol

,Jen 9/12 k1. 13.3{}---14.15.

Välkomna på dialogmöte
orn f lykti ngmottagande.

"Iisriagen clen 8112kl" fi.{}{}
i {Jdenskans.

Lär dig mer och stäli frågor'!

IntresseJ'örercin,qe n

gw Iwgela SYens,stlrt

Cdensvi Lanthandel
Alla barn sorn är med och handlar

14-23112 får en julklapp av 0s$
i affåren.

Vi önskar alla våra kunder
ffiOD J{JL och

äTT GOTT NYTT AR!



&Iassage

lr.{arie Kumlin konrmel till Odenskans
onsdag 16/12"

Ring till Lanthandeln ftjr att boka ticl

0.193*210 30.

Viilliomna höl,sar Marie och fulalitt

Fotvård
'lbrsdagen lll-2(116

komliler Kerstin Nilssou och utfiir fbtviird.
I{ing rill l-anthancleln for;itt lreika tid

{}4e3*2t} }0.

Viilkorcuttt ltilsur Kerstin or:h iVlalitt

December
Siindag l:]/12K. lS.fltl

Söndag 20112 kt. 11.00

firrsdag 24/lzkl. 23.3{)

Thrsdag "11/l?kl. 18"CIO

Odensvi församling
l.ucia, under iedning av I.innea F{cgeclis och "lc.rhanna Fiilsscn.
Musiker: trrik Belg

Julkrubba. Linnea ftI*eedis *ch Johanna Niissr:n plockal fi'arn

.j ulkrubbans fi gul er tl llsam u; ans ineei balnen.

.l ul a l'l.oil. h'l i dn att s- g udstj än s{. Kii::e n rnettrverk ar.

Nvår'sation. Nvars biin.

Fiirsamlingslunch i Odenskans, fldensvi kt. 12.t)0 r,ade helgli'i torsrlag.
17 /12 serveras iuibrtrd till en koslnad av 100:-.

Annons i januaritrladet?
Jag vill ha annonserna s€nast 18 der:ernher! la*åenb*7{v@gmaiLcqnr el. ll7tt-2286939.
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