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Massage

Marie Kumlin kommer till Odenskans
onsdag ll7 o2917.

Ring till Lanthandeln fcjr att boka tid
4493-210 30.

Völkomna hcilsar Marie och Malin

Ge dig tid
att stanna oclt
Iukta på blommorna
kings vrigen.

Odensvi LanthandelS OPPETTI DER
under Juli & Auousti.
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Månd - Fred 9.00-1B.00
Lörd 9.00-15.00
Sönd 11.00-15.00

VöLkommen önskar Malin m oersonal

Familjekväll8/7

Röda korset bjuder in till familjekväll. Vi samlas

kl. 18.00 vid badstranden Odensvi.
Tipspromenad, 50/50 lotteri, korvgrillning

.. 
& kaffe.

VALKOMNA!
Röda korset Odenst'i MW

W RiidoKorset
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Odensvi lFs årliga

SOMMARAUKTION
Lördagen den 25:e juli vid Odenskans.

Visning från 9.00, auktionen börjar 10.00.

Lotteriförsäljning, Kaffe & kakor,
Kiosk,Grillkorv.

Vcilkomna

OIF

W
ODENSVI POKALEN

Odenskans sön 5 juli kl. 13.00.

Lottning av matcher sker kl. 12.00.

Deltagande lag: BOIF, Hammarsgärde BK,
VFF-ulvecklingslag och Överum IK.

Första matchen kl. 13.00.

Andra matchen kl. 14.15.

Final kl. 16.15.

Servering och lotteri.
Inträde 50:- (pensionär 40:-).

Hundrakortet gäller ej.
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Välkomna att delta i årets sommarkör
med Michael Brorsson iOdensvil

Vi övar 2717 kl.18-21 saml2817 kl 18-21.

2917 Irättas vi kl 16.00 för genrep
inför konserten som är kl 21.00.

Ovningarna och konserten sker i

Odensvi kyrka.

Välkomna önskar Odensvi kyrko- och
hembygdskör.

För mer information ring Aron
tel. 0709-524432.

Välkomna till
Sportringens MiniPokal
för barn födda 04-08.

Deltagande lag: BOIF, Tjust lf FF &
Overum lK.

Det blir både 5 & 7-manna fotboll.

Söndagen den 5 juli i Odensvi
kl. 8.30-12.30

OIF

Kubb, Kubb och så lite Kubb!

Kubbturnering
Det blir den 8/8 kl. 13.00 vid kyrksjöbadet.

ffi
Man anmäler ett sexmannalag till affären senast

söndageir den2/8 på tel. 0493-21030.

Startavgiften är I20 kr llag.

Vi kommer att ha lite lotterier och så tänder vi
grillarna för dom som vill.

Allct är hjcirtligt trilkomna!!!
OIF&LRFiOdensvi

Vårstädning?

Auktionsgods mottages tacksaml
till vår Sommarauktion.
Ring Göran 0493-21028

Odensvi I d rot t sfd re n in g

Musik i Sommarnatt

Odensvi kyrka l5/7 kl.21.00.
Sång: Johanna Nilsson & Linnda Hegedis
Ackompanjemang: Aron Nilsson

Fritt inträde
UÄLKOMNA!

Juli
Onsdag

Onsdag

Söndag

Onsdag

Onsdag

Söndag

Onsdag

Augusti
Onsdag

8t7kr.2r.00

1217kI. 18.00

r5/7 kI.21.00

22t7kt.21.00

26t7kl. rr.00

29/7kr.2t.00

Odensvi församling
I/7kI.2l.O0 "Musik i sornmarnatt"

med Anette o Biörn Danielsson samt Martin Danielsson.

"Musik i sommarnatt"
med Galina Stenberg, dragspel.

Gudstjänst.

"Musik i sommarnatt"
med Johanna Nilsson o Linnda Hegedis.

"Musik i sommarnatt" orgelkonsert m Aron Nilsson.

Friluftsgudstjänst i Skälhem.

"Musik i sommarnatt"
med Mikael Brorsson och sommarkören.

5/8 kl. 21.00 "Musik i sommarnatt"
med Axel Gerhard, violin o Eva Pierrou, flygel.

Lunch i Odenskans, Odensvi kl. 12.00 var.ie hel



cffiffi
Torpvandring"

I år gör vi en annorlunda "Torpvandring".
På begiiran ska vi vandra runt i

"Odensvi City" - Kyrkbyn.

Vi samlas på kyrkans parkering
söndagen den 2 augusti kl. 10.00.

Efter en vandring runt i byn tar vi fikapaus
innan vi gar in i kyrkan och tittar och lyssnar på

berättelser om kyrkans historia.

Vi avslutar ca kl. 14.00.

Medtag egen kaffekorg.

Vrilkomna
O densvi H emby gdsft)renin g

Till alla medlemmar i Odensvi fiber

Nu närmar sig var invigningsfest som äger rum
torsdagen den 23:e Juli kl. 18.00 i Odenskans.

Vi hoppas naturligtvis att du anmäler dig.

Några reflektioner så hiir tre år efter att vi drog
igång projektet, ett projekt som ingalunda gick
spikrakt dit vi önskade men ändå kom i måI.

Det finns all anledning att rikta ett stort tack till
alla medlemmar som gav styrelsen och

fibergruppen ett så stort förtroende, så att
projektet kunde genomföras.

När man nu betänker att vi kom till er och

begärde att ni var och en skulle betala 23.000:-
till något osäkert och diffust. Så måste jag säga

att gensvaret har gjort att allt arbete verkligen har
känts meningsfullt.
Ett srort TACK:

Invigningsfesten behöver en del frivilliga under
kvällen, ja en del arbete ska genomföras under
dagen. Vi håller just nu på att forma
arbetsgrupper. Du kan anmäla dig som frivillig
redan nu till
tel. 072-702 45 7A el. odensvifiber@hotmail.com

Förmodligen kommer vi att ringa runt för att

fylla arbetsgruppema med folk, var beredd!

Sorn programmet för kvällen ser ut just nu så

tänker vi oss att grilla ute på altan vid
Odenskans. Det blir naturligtvis tillbehör till det
och öl och vin kan du köpa i baren.

Det blir en del invigningsprocedurer och

naturligtvis underhållning av..... ?

Ja, du ser ju att detta kan du inte missa.

Anmälan till festen gör du på ovan angivna tel.nr
el mailadress senast l5l7.

Glad sommar önskar styrelsen
gm Göran Svensson

Kattunge sökes...

Jag är intresserad av att köpa en kattunge.
Om någon har så kontakta mig.

Inper Linderson 0493-260 19

TREVLIG
SOMMAR!!!

Annons i augustitrladet?
Jag vill ha annonserna senast 18 juli! helenbcT6@gmail.com eL.070-2286939.


