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Pa med vantar,
på med halsduk och huva.
Annars får vi
både hosta och snuva.

Sportlovs aktlviteter!
ÅllE ör völkorrna gotrunal ssta ung
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D.t kfilrner dtt finnos försriljning cv godis, chips ach
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Vi k+ln&er E?t h6 a{ika lekqr u*der kv{ilien,

Vi serus.rar gratis kdff€ iillwxnd som eir nred

I(UL X ODEN5VI SKIbBACKEN

TISbå6€N bEN 18 FEgRUÅfUt XL 18-co ?0

Vi grillo koru (föritldroforenirgen bjuder), åkc pull,.o

och skidor i bocken om def finne snii. O|n vddråt
inie tilldter ssr vi på fiim i Odenskons-
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vi spridr innebon{, hoppar och leker forn vonligt

Välkomnal
Faraldrof oreningen
www.odensvi.se
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Effer forsto tröningen har vi ett informctionsmote.
Boif bjuder på bulle cch koffe/soft.

Har d* frågor nu ring någon ov ledsrnc.

L€darns Ar

Viktcr Frcnsson 070-$19 85 15 rlÄinilircre & P04

Mqrcus Linddn 070-604 90 81 
^diniliråreCarino W-Jonsson 070-200 7? Il "papparsansvariS"

Äll inforwtion könmcr ocksd oit fims $ g4fF:s h€ss;dd. r{w"bolf .rt
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Äffi, ft/il*"TilTo"*
#$jg, i odensvi odenskans

för klass F-6
Är du yngre och vill komno ta du med dig en vuxen

FREDÄ TN DEN 14 FESRUARI
Kl 18-21.30

Kosfnod: 2Okr.1person

Det kommer ctt finnas
forsafjning av godis. chips och kisk.

Vi kommer aft ha olikc lekar under kvällan.
Vi serverar gratis ksffe till vuxna sottr cir med.
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OIF Arsmöte i Odenskans
måndagen den2412 kl. 19.00

Sedvanliga förhandlingar.
Klubben bjuder på fika.

Varmt Välkomna
hälsar OIF

eMru
Meddelande från Odensvi Fiber
Anbudstiden f'ör grävningen i vårt fiberprojekt
har gått ut och vi har fått tillbaka resultatet.

Tyvärr blev det inte det utfall vi hoppats på.

Anbuden var for få och för dyra så

upphandlingen avbryts.

Vi kommer att ändra kriterierna i upphandlingen
och lägga ut ansökan på nytt anbud för att se om
vi kan komma till en genomförbar nivå efter det.

Utförligare information kommer att gå ut till
medlemmarna via e-post/brev inom några
veckor.

Sty re ls e n O densv i Fibe r.

Röda Korsets årsmöte

3/3 kl. 19.00 i Odenskans.
Vi bjuder på fika.
Viilkomna! RödoKorset

Musikquiz i Odenskans
Fredag 28/2 kommer Erik Berg och spelar en

musikquiz f-ör oss.

Kl. 18.30 börjar vi med en "Clubsandwich" inkl.
dryck.

Pris för Quizen, prispott och mat 150 kr/pers.
Vill ni komma lagom till Quizen kl. 20.00 kostar
det inträde och prispott 70 kr.
Vinnande laget tar hem hela prispotten (20

kr/deltagare).

Anrnäl erat lag 4-6 pers senast 2412 tlll affären.

Hjärtligt välkomna hälsar
Nina. Pärla. Malin och Hasse

Odensvi LRF- avdelning
bjuder in till årsmöte

torsdagen den13l2-2014 kl 19.00 i Odenskans.

Vi bjuder på smörgåstårta, kaffe och kaka.
Håkan Lundgren medverkar från regionstyrelsen.

Välkomna!

Odensvi I ntresseförening
b.juder in till årsmöte

tisdagen den 4:e mars kl. 19.00 i Odenskans.

Vi avhandlar' årsmötet och diskuterar
fiamtidsfiågor till kaf fbt.

Valmt välkomna!
Sm*relsen

",'@%Wru
Annons i marsbladet?

Vi vill ha annonserna senast 18 februari!
helenbcT6 @ gmail.com (0 493 -)211 99 el.

gunnar.greek@ gmail.com (0493-)210 53.

Fotvård
Nu har vi fått Kerstin Nilsson som bedriver
fbtvård i Västervik att komma ut till oss en gång

månaden om vi vill.

Första datumet är torsdas l3/2 och andra datumet
är 1313.

Ring och boka tid i affären: 0493-21030

Ärsmöte med Odensvi Hemtrygdsförening

Söndag den23 februari klockan 18.00

i Odenskans.

Sedvanliga årsm ötesförhandlingar.
Kaffe serveras efteråt.

Välkomna
Styrelsen



Bildafton
söndag den 9 februari klockan 18.00

iOdenskans
Vi visar gamla bilder och några nyinkomna.

Många namn kan vi, men vi behöver hjälp med

en del.

Som avslutning tittar vi på en dvd från körning
av oxar gjord inför inspelningen av filmen "God

Natt Jord". Oxarna kördes på Odensviholms

agor.

Inträde med semla och kaffe
kostar 50 kronor.

Välkomna
O dens v i H emby g d s.fö re nin g

I TACK till Mikael och Fredrik 
I

I tOr skottning och spolning på skolan. 
I

I Föröldraföreningen I

t"l
I Onsdag l2l2 och l2l3 finns det möjlighet att 

I

I beställa tid för massage i Odenskans. 
I

I Ring och boka tid i affären. Tel 210 30 
|

Bokbussen kommer till Odensvi
512 och 1912

Onsdagar kl. 13.30-l-4.15 stannar bokbussen vid
affären i Odensvi.
Vcilkomna!

Februari Odensvi församling

Söndag 2l2kl. 11.00 Högmässa, kören, kaffe.

Söndag 1612V:1. 15.00 Gudstjänst

Lunch som vanligt för alla i Församlingens hus i Odensvi torsdagar kl. 12.00.


