
Var inte rädd för mörkret,

ty ljuset vilar där.

Vi ser ju inga stjärnor

där intet mörker är.

Erik Blomberg

Fotboll för barn

i Odensvi & Blackstad

BOIF

kommer att erbjuda:

Lek och spel för barn födda 06–07

Minilirarna

Seriespel för barn födda 05–03

P04lag

Vi börjar träna:

P04laget söndagen den 12 jan kl. 16–17

i AMUhallen i Gamleby

Minilirarna söndagen den 2 feb kl. 16–17

i AMUhallen i Gamleby

Efter första träningen har vi ett

informationsmöte.

BOIF bjuder på bulle och kaffe/saft.

Ledarna är:

Viktor Fransson 070619 85 15 Minilirare

& P04

Marcus Lindén 070604 90 81 Minilirare

Eleonor Nilsson 070398 27 16 P04

Carina WJonsson 070200 72 11 Minilirare

& P04

All information kommer också att finnas på

BOIF:s hemsida: www.boif.se

Välkomna!

Fritidsgården i Odensvi

startar för våren 2014
torsdag den 16 jan. kl. 18–20
Plats: Odenskans

Vi håller på minst 10 torsdagar.

Aktiviteter:

Filmvisningen, pyssel, disco, innebandy, pingis,

hopp och lek, spel, rörelse för mindre barn mm.

För aktuellt program titta på www.odensvi.se

Kom gärna med förslag på aktiviteter.

Vi kommer att ha extra aktiviteter under

sportlovet vecka 8.

Viktigt är att minst 2 föräldrar är uppskrivna

vid varje tillfälle. Annars ställs fritidsgården in.

Skriv upp er i affären!!

Välkomna

Föräldraföreningen

Ett stort tack
till familjen Svensson i Gölinge för

den fina granen som ni skänkte till Odenskans.

Tack också till Jörgen i Åbäck som såg till

att den kom på plats.

Odensvi Ekonomiska Förening

Passa på tillfället!
Vi har 50 st stapelbara stolar i Odenskans

som vi tänker sälja.

Priset är endast 10: per st.

Ring Per Wilén 211 11

eller 070 543 02 88.

Odensvi Förv. Ek. Förening

Grötfest i Odenskans
söndagen den 19 januari kl. 12

Röda korset bjuder ung som gammal.

Musikunderhållning.

Välkommen

Odensvi Röda Korskrets



Januari Odensvi församling

Måndag 6/1kl. 11.00 Gudstjänst

Tisdag 14/1kl. 19.00 Andakt i Jonstorp

Ingen lunch torsdagen den 2/1

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

Annons i februaribladet senast 20 januari till

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

helenbc76@gmail.com

Massage i januari
Boka tid för massage den 14/1.

Ring till Odensvi lanthandel för bokning

0493210 30.

Välkomna!

Bildafton
söndag den 9 februari

klockan 18.00 i Odenskans

Gamla och nyare bilder visas

Inträde 50:. Semla och kaffe serveras

Närmare information

kommer i februaribladet

Välkomna!

Odensvi Hembygdsförening

Luciafirandet i Odensvi kyrka

15 december
Det är många som vill rikta ett stort tack till

initiativtagarna, Johanna Nilsson och Linnéa

Hegedis, som gav oss en fin upplevelse i kyrkan

under söndagskvällen. Ni gjorde ett fantastiskt

arbete tillsammans med barnen i luciaföljet. Det

var kul med en delvis annorlunda repertoar.

Ett stort tack till barnen också, som sjöng av

hjärtats lust. Gunnar Greek ska också ha en

eloge, för sitt sätt att inleda kvällen i kyrkan.

Vi som var där, klart över etthundra stycken,

minglade tillsammans i kyrkan med glögg och

pepparkakor efter luciatåget.

Tycker

Göran Svensson

Odensvibladets redaktion

önskar sina läsare ett

Gott Nytt År

Mindfulness Yoga Yin yoga
I Mindfulness Yoga är upplevelsen i stunden

viktigare än prestationen.

Vi ägnar oss åt uppmjukande och stärkande

yogarörelser, andningsövningar och meditation.

Genom att öva närvaro i kroppen fördjupar vi

insikten i vad som pågår i vårt inre, känslor,

tankar och kroppsförnimmelser.

En yoga för alla

Vi startar söndag 19/12014

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.

Pris: 790 kr. för 10 gånger

Obs! EJ prova på!

Diplomerad Friskvårdsterapeut,

Livsstilscoach

AnnaLena Scott 07024 71 002

Susanne Jonsson 070 383 90 06 201401

Hjärtligt Välkommen

Bokbussens tider i januari.
Onsdagarna 8/1 och 22/1

Bussen stannar vid affären kl. 13.15–14.00.

Har du inte möjlighet att vara här då går det

bra att lämna in eller hämta böcker i affären.

Barnkören startar igen
onsdagen 22 januari kl. 18–19




