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Alia dessa dagar, som kom och gick
infe visste jag att, det var livet...
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SommarQuiz i Otienzvi m Erik Berg
Fred. 8/7 kl. 19.30
(musik och allmiinbildande fiågor)
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Pastasallad, örtsås, kycklingfil6
och bröd kl. 18.30.
Er't lag ska trestå av upp

till

Hembygdsparken den

6 pers.

Pris för Quiz, prispott och mat 150 kr/pers
Pris för Quiz och prispott 70 kr/pers

Anmäl er i Odensvi Landhandel 0493-210 30

Hjrirtligt vrilkomna
Nina. Pärla. Malin & Hasse

9

juli kI. 11.00-16.00.

Vi öppnar hembygdsparken och visar gamla
traktorer. maskiner, moiorsågar, äldre
bilar m.m.
Husen är öppna och ni är välkomna
att titta in.
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Vagrtar
!'eUSKap,
Uar Tinns mODler,
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som skänkts av Odensvibor genom åren.
Samtidigt visas nya maskiner nere
vid badet"
Ni får möjlighet att jämföra och
se utvecklingen.

R/iASKII{DAG

för stora och små
Lördagen den 9 juli kt. 11-16
vid Kvrksjöbadet i Odensvi.

VÄLKOMNAI
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Ta med era barn eller barnbarn och kom

rill

badpiatsen i Odensvi och provsitt
en riktig traktor!
GLÖM inte badkläderna!
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Odensvi IFS årliga
SOMMARAUKTION
Lördagen den 23:e juli vid Odenskans.
Visning från 9.00, auktionen börjar 10.00.
Lotteriförsäljning, Kaffe & kakor,
|/i^^1.
ta-i||1.^-.,v,
r\lLr)n.\f,1lllnLrl

Välkomna

OIF

Några av de företag som kommer att finnas på
plats: Fagerströms Maskin AB, Motorsport,
Skandrnavisk N{aski n i mport,

Björkfors Gräv & Maskinservice AB,
Häggbergs, H Maskiner AB, Smålands Tiaktor,
IJhres Gräv & Ti'ansport.
Skärgårdstjänst i Västervik, Lantmännen Maskin

SIMSKOLA i Odens-vi
Simskolan startar månd. l1 juli kl 17.30.
Samma tid månd-fred i två veckor
ao an\
I/\r^^t.^
vr,-uttil zo-La
),

Vi har ännu möjlighet att ta emot
efteranm älnin gar till : perwi I en49
eller 0493-21111

Odensvi

IF

@

gmai l.com

SOMMARTIDER
Juni -Juli -Augusti
i Odensvi Lanthandel

w

:ODEI{SVI.
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VALKOMNA TILL EN GEMENSAM
AKTIVITETSKVÄLL FöR ALLA

ANN0

Fred
Lörd
Sönd
Månd -

både aktiva, icke aktiva

medlemmar och övriga

kl. 18- ca20 Odensvi, Odenskans.
Vad kommer att hända:
Träning tillsammans för alla från Minilirare till
30 Juni

seniorer 18-18.45

20!r-

kl. 9.00 - 18.00
kl. 9.00 - 15.00
kl. 11.00-15.00

w

Kul med boll för alla 18- ca 20
Tipspromenad för alla l8- ca 20
Hoppborg för alla 18- ca20
Presentera vår nya anta-gna policy
Fina priser att vinna på tipspromenaden och

ODENSVI POKALEN

bollövningarna.

Odenskans sönd. 3 juli kl. 13.00.

Vi bjuder aiia aktiva medlemmar på korv,
hamburgare och dryck. Är du icke aktiv medlem,

Lottning av matcher kl. 12.00.

förälder, syskon, morföräl der, farförälder ell er
övrig betalar du 10 kr/sak du handlar.

Deltagande lag: BOIF, Hammarsgärde BK,
VFF-utr,'ecklingslag och Tjust IF ff.

Speaker: Anders Ekholm

Servering och lotteri.

HOPPAS VI SES!

Inträde 50 kr (pensionär 40 kr).
Hundrakortet gälier ej.

Massage

ALLA HÄLSAS VÄLKOMNA!

Marie Kumlin kommer till Odenskans
onsdag 6/7
Ring tili Lanihandeln för att boka tici
0493-214 30.

Odensvi

Annons i augustibladet? Jag vill ha annonserna
senast 19 juli! helenbc76@gmail.com

Välkomna höIsar Marie och Malin

Juli

IF

Odensvi församling

Söndag 317
Onsdag 6/7

18.00
kl. 20.00
kl. 20.00

Friluftsgudstjänst i Höghult. Medtag kaffekorg

20.00
kl. 20.00

"Musik i sommarkväll" Galina Stenberg - dragspel

kl.

Onsdag

1317

Onsdag
Onsciag

2Ol7
2717

kl.

Söndag

3ll7

kl.

I1.00

"Musik i sommarkväll" Roger Mörk och en gitarr
"Musik i sommarkvälI" Aron Nilsson - baryton och
Gösta Larsson - orgel/piano
"Musik i sommarkväll" Johanna Nilsson och Linnda Hegedis
sjunger och Erik Berg spelar
Friluftsgudstjänst i Skälhem. Medtag kaffekorg

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

MATSEDEL:
7/7 Moussaka,l4/7 Kassler, legymsallad och potatis,2llT lsterband på lökbädd,
28i7 Potatissallad och rostbiff
Det anordnas av I(yrkan och det iir Od.ensvi Lanthandel & Catering som stå.r för maten.

VALKOMNA!

Välkomna till en spännande
fotbollsftirmiddag
SPORT RINGEN-S MiniPokal

Kubbturnering vid Kyrksjöbadet
Årets kubbturnering kommer att gå av stapeln
Lördag 13/8 kt. 13.00

Vi kritar upp planer, gör spelschema, fixar
kubbspel och priser. Vi tänder även grillarna
framåt kvä1len.
Ni tar med tak över huvudet om så önskas, även
sittplatser och mat/dryck un der dagen/kvällen.

för barn födda 05-09
Deitagande iag: BOIF, !ust if FF & Ö'"'erum
Det blir både 5 & 7-manna fotboll.

Max 6 personer per lag
tu

Söndagen den 3 Juli
i Odensvi ki. 8.30-i2.3S
Odensvi

IF
LCPPIS utanför Lanthandeln

Alla är välkomna.

Vill ni vara med

och spela eller bara komma ner
och titta spelar ingen roll.
alla är hjärtiigt välkomna.
Låt det nu bli en folkfest i Odensvi.

Anmälan sker till Odensvi Lanthandel
ollor Qrrcrlzpr

Sälj det du inte behöver längre eller
fynda något du kan ha nytta av.

Torpvandring söndag den 7 augusti kl. 10.00.
Lördagar

217 o 2317

kl.

10-14.

Boka bord i Oden'svi Lanthandel.

uÄLKor,li\iA!
Odensvi Lanthandel

Vårstädning?
Auktionsgods mottages taeksamt tiii vår
Sommarauktion (23:e juli).

Samling vici Marieholm,
vid avtagsvägen till Gölinge.
Vi kommer att besöka torp i närheten.
Utförligare program kommer i
Odensvibladet i aueusti.
Välkomna
O densv i H ernl:y g dsfu renin

g,

Fotvård
Torsdagen 28/7
kornrner Kersiin Nilssorr och utför fotvård.
Ring till Lanthandeln för att boka tid
0493-2tO 30.

Ring Göran 0493-21028 eller A723-221A28
Per Wilön 0493-21111 eller 0705-430288
Torgny Svensson 0730-876784
O

densv i I drottsförening

Valkomiza hölsar Kerstiri ocli Maliiz

Mqski ndag

För sfo rs och små
Lördsgen den 9 juli kl 11-L6

Odensvi vid Kyrksjöbadet
Ta med era barn eller barnbarn och kom

till badplatsen

i

Odensvi och provsitt en riktig traktor, passa på att ta en fika

eller varför inte en korv!
Hembygdsparken är öppen och veterantraktorer m.m finns på
plats

!

Glöm inte badkläderna!

!!

!!

Maski ndag
I Odensvi vid badplatsen
Lörciagen den 9 juli kl

L1-i6

Några av de företag som kommer att finnas på plats....
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