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Nu sjunger västanvinden
bland klockornas blåa blom
sin sällsamma sommarvisa
om livets rikedom.

Anonymus

Odensvi Hembygdsförening har öppet i
Hembygdsparken fem onsdagar i juli.

Onsdag den2l7 klockan 15.00-18.00
öppnar Janne Gustafsson.
Då kan ni få lyssna till dragspelsmusik.
Onsdag den 917 öppnar Mariann
Gustafsson.
Onsdag den 1617 öppnar Alice Gustavsson.
Onsdag den 2317 öppnar Per-lnge
Linderson.
Onsdag den 30/7 öppnar Madelaine
Karlsson.

Passa på att få en guidning och titta på
hembygdsföreningens samli ngar.

Völkomna
O de n sv i H e mby g d sfö re nin g

ODENSVI-POKALEN
Odenskans sönd. 6 juli kl. 13.00.

Lottningen av matcherna kommer att ske vid
Odenskans kl. 12.0C1"

Deltagande lag: BOIF, Överums IK, Västerviks
FF Juniorer och ev ytterliggare lag.

Första matchen kl. 13.00

Andra matchen kl. 14.15

Final kl. 16.15

Servering och Lotteri.

Inträde 50:- (Pensioniirer 40:-).

Hundrakortet gäller ej.

ALLA HÄrses vÄlrouNet
BOIF

Juli

Onsdag

Söndag

Onsdag

Onsdag

Söndag

Onsdag

9t7kJ.21.00

l3l7kI. 18.00

t6t7 kr.2l.oo

23t7H.2t.00

27t7H.18.00

30/7kI.21.00

Mat för alla i

Odensvi församling

"Musik i sommarnatt". Orgelkonsert med Aron Nilsson.

Friluftsgudstjiinst i Höghult. Medtag kaffekorg.

"Musik i sommarnatt".
Sång och musik Linneå Hegedis och Johanna Nilsson.

"Musik i sommarnatt". Musikalisk potpurri med Lars Tallund.

Friluftsgudstj iinst vid HyttegöUSkälhem. Medtag kaffekorg.

"Musik i sommarnatt". Axel Gerhardt - violin, Eva Pierrou - piano.

Församlingens Huso Odensvi kI. 12.00 varje helgfri torsdag.



TACK
för ert engagemang i

fotbollsskolan 2014

Susanne Jonsson
Eva RYdh

Eva Torstensson
Anders Ekholm

Anna-Carin Andersson
Ulf Solvestad

HäIsar
BOIF ungdom

Årets Torpvandring äger rum
söndag llen27 juli klockan 10.00'-14.00

Samling vid infoplatsen vid 135:an klockan
10.00.

Vi börjar vid Hakebacken, fortsätter till Havet,

Nybro, Abo, Kleverna, Löta, Lötastugan,

Lötstorp, Svingen, Humpa och Strömstad.

Vi avslutar sedan med ett besök på Skansberget,

en fornborg med en domarring.

Vi försöker samåka från infoplatsen.

Vdlkomna
O densv i H emby gdsförenin g

genom Per-Inge Linderson och

Mariann Gustafsson

KUBBTURNERING
Vid Kyrksjöbadet
lördagen den 2/8.

Tlrrneringen startar kl. 13.00.

Godisregn och lotterier!

Vi t?inder grillarna efter finalen för er
som vill grilla.

Samla ihop ett sexmannalag och anmäl

er till affiiren. tel. 210 30.
SENAST den26l7.

Pris per lag är 150 kr.

Völkomna önskar festkomminön i
OIF och LRF

*ffi,

Välkomna till
Sportringens M ini Pokal

för barn födda 04-48.

Det blir både 5 & 7-manna fotboll.

Söndagen den 6 juli i Odensvi
kl.9.00-12.30.

BOIF

Fotvård

Torsdag 10/7 kommer Kerstin Nilsson och utför
forvård.

Ring till affiiren för att boka.

Med vrinlig hrilsning
Kerstin och Malin 049321030

LEOO FISK

Kommer under sommaren till Odenskans

onsdagar jåimna veckor 917,2317 osv. med

fåirsk och rökt fisk.

För bestiillning ring 0493442 57 el.
0738-211 588.

Hans Leoo

PROBLEM med din DATOR?

Om du tycker din dator börjar
bli slö. Då iir den förmodligen
full med skräpfiler, har gamla

drivrutiner eller tom fått någon

spion/virus.

Jag kan se över den åt dig.

Rensning i dator 200:-.
Rensning, virus-spionkontroll och

uppdateringar 400:-.

Behöver du hjälp med detta, skicka mail till:
tsvenss2@telia.com så kommer vi överens om

hur vi ska gå tillväga.

Tbrgny Svensson
(mångårig datorvana)



Sommar öppet i Odensvi Lanthandel
Våra öppettider under juni-augusti är:

Månd.-Fred. 9.00-18.00
Lörd. 9.00-15.00
Sönd. 11.00-15.00

v tlAilDIAR'Nry
Massage i juli.

Marie Kumlin kommer till Odenskans
tisdagen den ll1.

Ring till Odensvi lanthandel för bokning
0493-210 30.

Völkomna hiilsar Marie och Malin.

Annons i augustibladet?
Jag vill ha annonserna senast 18 juli!

hef enbcT6@gmail. com el. 07 0-2286939.
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TUPPERWARE

Vill du vara viirdinna för ett Thpperwareparty
och få minst en produkt GRATIS som tack?

Eller...
...vill Du bli bjuden på en demonstration och få

information om månadens erbjudande?

Hör av dig så bokar vi en träff.

H e len H all, Tupp e rwarekons ulent
070-228 69 39

Odensvi Fiber

Nu har vi grävt för fiber i fem veckor, avverkad
sträcka ?ir cirka 17 kilometer.
Det har varit besviirlig terräng med mycket sten

och berg i områden kring Källarhult, Marieberg
och Lilla Skiilhem.
Betydligt lättare har det varit vid Löta diir vi har
kunnat plöja ned slangen.

I dagsläget har vi 176 anslutningar påskrivna, det
får vi anse vara mycket bra. Glädjande nog så

tillkommer det flera som vill ansluta siirskilt dåir

grävningen passerar.

Nu ska vi se över hur kanaliseringen kan ske på

bästa sätt inne i Odensvi. Diir åA det ju redan
trångt i marken med slangar, rör och kablar.

Vi tycker att det flyter på som vi har planerat och
vi tar gZirna in fler som vill ansluta sin fastighet.
Hör av dig i så fall till:
Odensvi flber O 493 -219 5 5 .

Hölsar ordförande Göran Svensson

Vårstädning?

Har du något att skänka till
OIF's Sommarauktion?

Ring Torgny S 0493-210 51, 073047 67 84
eller Göran C 0493-210 28
så kommer vi och hämtar.

Medvönlig hölsning OIFw


