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Så hastigtf\tdde åter ett ån

L 2017 ,rlqnu afi
Receptbelagda Apoteksvaror till Odensvi

Vill du ha dina varor skickade direkt till
Odensvi, så kontakta Apoteket päA771450 450

eller logga in på Mina sidor med din
e-legitimation och begåir Apotekets Ombud
Handlarn Odensvi.

Varorna kommer efter 2-3 dagar till butiken,
väl förseglade, så det iir bara för er att hiimta
varorna.
Högkostnadskortet gåiller som vanligt och
varorna kommer från Centrallagret i Hässleholm,

diirför finns det oftast hemma i lager.

Utnyttja detta med fördel!

Annons i februaribladet?
Jag vilt ha annonserna senast 19 januari!
helenbc76 @ gmail.com el. 07G-2286939.

med dagar som växlats till minnen,
några med klarhet somfrån i går,

har mejslats medfasthet i sinnen.

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

aIIt står teclmat på rad efter rad,

för att ej drönkas i glömskans hav.

Massage

Marie Kumlin kommer till Odenskans

onsdag $ll,t$llävenU?
Ring till Lanthandeln för att boka tid

0493-210 30.

Vdlkomna hälsar Marie och Malin

Bokbussen
står vid Odensvi Lanthandel

den 18/1 och lfZkl. 13.30-14.15.

Vi villtacka
Hasse Fredriksson i Mörtnäs

för den fina granen vi fick till Odenskans

Vi tackar åven
Jörgen Carlsson och Ake Edelborg

för hjälpen med uppsättningen

Odensvi Förvaltning Ek. Förening

Januari Odensvi föisämling I
Söndag 6/l kl. 15.00 Gudsdänst p|
Söndag 22lI kl. 11.00 Högmässa I

Lunch i Odenskans varje helgfri torsdag kl. 12.00 frir 50:- då ingår även kaffe och kaka!

MATSEDET:
5/1 Pepparrotskött och potatis , l2ll Vintersoppa, lgll Biff, sås och potatis ,2611Rotfruktsgryta

Det anordnas av l(yrkan och det iir Odensvi Lanthandel & Catering som står för maten.

VÄLKOMNA!

GOTT NYTT AR & GOD FORTSATTNING PA DET NYA ARET!!!

VAND!



"Man saknar inte kossan, förrän båset är tomt'

Dessa funderingar har legat och grott länge i mig.

Du som bor på en liten ort.
Har du fundårat på om all service på orten ftirsvinner.

Tar du ftirgivet att du alltid kan åka till den lilla lanthandeln
och handla det du glömt.
Glömt, niir du varit iväg och handlat någon annanstans.
Diir du tycker allt är mycket billigare och mycket mer att välja på.

Du forsvarar dig med att du hade andra iirenden och därldr passade på att handla

NEJ, jag köper inte det. Jag köper inte heller an det iir
SÅ mycket dyrare i den lilla lanthandeln. '

Vi kan inte rtikna med att andra ska rädda vår bygd.
Det är vi, som bor på orten. som måste hjåilpas åt.

Vi är alldeles frr få som håller afftiren i Odensvi över vatten yran.
Du vet att kommer man under ytan, kan man hålla andan en mycket kort stund.
Sen måste man få hjälp, annars iir loppet kört.

Jag vet att dessa bekyrnmer finns på många orter.
MEN jag kåimpar Sr Odensvi Lanthandel.

UPP TILL BEVIS!!!! innan det är frr sent.

Vi förlorade skolano gör vi inget kommer affiiren att ftirsvinna också.
Det gfu inte att driva en afllir, om den trogna kundkretsen bara blir mindre och mindre.

Det går inte att driva en affiir, som bara ska finnas till när ni glömt något. Eller år sugen på en
fika.

Odensvi Lanthandel är verkligen spindeln i nätet.

Vi tappar allt om Lanthandeln fiirsvinner:

Caf6n Catring, Vandrarhem,
Campingplats, Badplatsen,
Apoteksombudo Bensinmacken,
Odenskans mm

Jag vet att jag inte kan tvinga någon, men jag kanske kan väcka en tanke.

För mig iir Odensvi Lanthandel ett måste ftir bygden och dess framtid.
Jag jobbar i Gamleby, mandag * fredag.
Jag skulle kunna handla allt i Gamleby, men det finns inte i min vildaste fantasi.
Jag ser verkligen en framtid i Odensvi, men då måste vi bli många, många fler, som ftirstar
hur viktigt det åir med en afftir på bygden.
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