
Januari Odensvi församling

Tisdag 6/1kl. 15.00 Trettondag Jul. Högmässa. Kören medverkar. Kaffe i kyrkan.

Söndag 18/1kl. 18.00 Gudstjänst.

Tisdag 20/1kl. 19.00 Gudstjänst i Jonstorp, hos Sara och Åke Nilsson.

Lunch serveras i Odenskans, varje helgfri torsdag kl. 12.00!

Annons i februaribladet?

Jag vill ha annonserna senast 18 januari!

helenbc76@gmail.com el. 070–2286939.

Massage
Marie Kumlin kommer till Odenskans

onsdag 14/1.

Ring till Odensvi Lanthandel för bokning

0493–210 30.

Välkomna hälsar Marie och Malin.

Bokbussen
står vid Odensvi Lanthandel

den 7/1 o 21/1 kl. 13.30–14.14.

Har du inte möjlighet att vara där vid den tiden

så kan Ni lämna böckerna i affären, så ordnar vi

det.

FRITIDSGÅRDEN
i Odenskans startar upp

Torsdagen den 15 januari kl. 1820.

Alla är välkomna gammal som ung.

Vad som händer läser du lättast på

www.odensvi.se

Viktigt är att minst 2 st föräldrar är uppskrivna

vid varje tillfälle, annars ställs fritidsgården in.

Ni som är ansvariga är där och öppnar 17.45.

Skriv upp er i affären.

Välkomna

Föräldraföreningen

Så hastigt flydde åter ett år, med dagar som växlats till minnen,

några med klarhet som från i går, har mejslats med fasthet i sinnen.

Dagbok är tecknad blad efter blad, av hand som skrivit vad livet gav,

allt står tecknat på rad efter rad, för att ej dränkas i glömskans hav.

Fotvård
Torsdag 8/1 kommer Kerstin Nilsson och utför

fotvård. Ring till affären för att boka.

Med vänlig hälsning Kerstin och Malin

0493–21030

Medlemsavgift till Odensvi's

föräldraförening

Bidra till barnen i Odensvi genom att betala

150 kronor/familj till föräldraföreningen på

bg 57731192, ange ditt namn.

Vi aktiverar barnens fritid och är ett stöd för

förskola och fritids. Med färre barn och lägre

intäkter är vi tacksamma för Ditt stöd!

Föräldraföreningen

Grötfest

Välkomna på grötfest söndag 11/1 kl. 13.00.

Kostnad 25 kr/pers. Underhållning med sång.

Anmälan senast 6/1 till: Linnéa Hegedis

0493–211 61, 070–25 35 570 eller

Gunnel Svensson 0493–210 98, 070–21 83 604.

Röda Korset Odensvi

PYSSEL/SKAPARHELG i Odenskans 28/21/3

Mer info i nästa Odensviblad.

Frågor: 0702286939




