
QuizmErikiOdenzvi
Fredag 6/2 kommer Erik Berg

och håller en quiz för oss.

Kl. 18.30 börjar vi med en god "Tacotallrik" 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/pers.
Vinnande laget tar hem hela prispotten
(20 k;r/deltagare).

Anmäl eratlag4-6 pers senast l/2till affziren

0493-21030

Hj rirtli gt välkomna hrils ar
Nina. Prirla. Malin och Hasse

Bokbussen
står vid Odensvi Lanthandel
den 4/2 och l8/2 13.30-14.15.

Liten liten sparv

flyge, av och an
Liten liten sparv

fryser lite grann
Undrar om vi ska ses till våren

Massage
Marie Kumlin kommer till Odenskans

onsdagen denll/2.
Ring till Odensvi Lanthandel för bokning

0493-210 30.
Vtilkomna hölsar Marie och Malin.

Fotvård
Torsdag L912

kommer Kerstin Nilsson och utfor fotvård.
Ring till Odensvi Lanthandel för bokning

0493*210 30.
Völkomna hälsar Kerstin och Malin.

N 2015 ,

I'ebru afi
FILM

Torsdagen den 5 februari.

Kl. 18.00-ca 19.00. Film för de mindre.
Ej fastställd.

FROST kl. 19.15-20.45.

Vi kommer att sälja dricka
och snacks.
Bion iir kostnadsfri!

Sportlovs aktiviteterl
Alla är välkomna gammal som ung.

FIFA.TURNERING
Tisdagen den 17 februari kt. 17.30-20.00.

KUL I ODENSVI SKIDBACKBN
Torsdagen den 19 februari kl. 18.00-ca20.00.

Vi grillar korv, åker pulka och skidor i backen
om det finns snö. Om vädret inte tillåter iir det
Fritidsgård i Odenskans.
Föräldraföreningen bj uder medlemm ar, för icke
medlemmar finns det att köpa eller ta med egen

korv att grilla.

VÄLKOMNA!
Föräldraföreningen www.oaensvr.se

Februari

Söndag 8/2k1.

Söndag 22/2k1.

Odensvi församling

11.00 Högmässa. Kören. Kaffe

15.00 Gudstjänst. Kören. Kaffe m semlor.

Lunch i Odenskans, Odensvi kl. 12.00 varje helgfri torsdag.



Odensvi LRF och Odensvi Intresseförening
har

ÅnsuörB
Den24 februari kl. 19.00

i Odenskans

Efter sedvanliga förhandiingar blir det
gemensam fika och aktivitet.

Varmt Vrilkomna!

Röda Korsets
ÅnsuörB

Tisdag 3/3 kl. 19.00
i Odenskans.

Vi bjuder på fika.

_&re
vrilkomna! ffi Riidol(orset

Änsilrörn
Odensvi Hembygdsföreni ng

Onsdag den L1 mars 2015 kl. 18.30

i Odenskans

Årsmöte sförhandlingar
Kaffe och kaka serveras efteråt

Vcilkomna
Stvrelsen

Annons i marsbladet?
Jag vill ha annonserna senast 18 februari!

helenbcT6@ gmail.com el. O7 A-2286939.

Söndagen den I februari kl. 18.30

i Odenskans

Torgny Svensson visar bildspel på

fiberutbygnaden.

"På två hjul från Nordmandie till Nordkap"

Göran Svensson berättar och visar bilder från två

av sina mc-resor.
Normandieresan tar oss med över Engelska

kanalen den 6 juni 1944.Det är dagen D och de

allierade styrkorna startar anfallet mot
nazisterna.

Att köra till Nordkap tar sin lilla tid. Vi tar oss

hela vägen upp genom Sveriges inland och
vidare in i Finland.
I Kirkenes kan vi se in i Ryska Murmansk.
Sedan vänder vi upp mot Nordkap med regn och

blåst.
Hemfärden via den norska kusten blir en enda

solskenshistoria.

I pauserna mellan resorna serveras kaffe med

semla.
Inträde 50 kronor.

UÄLKOMNA!

PYSSEL.SKAPAR HELG
28t2-1t3

i Odenskans

Lördag kl. 10-18, Söndag kl. 10-16.

Brukar du sitta hemma och skapa o pyssla?

Vi tänkte att vi kunde samlas och träffas för att

känna skapargemenskap.

Du tar med Dig eget material för ditt skapande

sen ger och tar vi av varandras inspiration.

BOKA Din plats senast 15/2
till: helenbcT6 @ gmail.com el. 07 0-2286939.

Kostnad: 250:- för lörd-sönd. inkl em fika o
lunch. Endast lördag 175:- inkl. em fika o lunch.

Vcilkomna!

LOPPIS: Har du material, verktyg el annat

pysselmaterial som du inte längre använder så

kan du erbjuda det till försäljning under helgen.

olF
ÅnsMörs

Den23 februari kl. 19.00
i Odenskans

Det bjuds på lättare förtäring.

Varmt Vrilkomna!
OIF


