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Slåtter i Hembygdsparken

Onsdagen den 3 juni klockan 17.30 är det slåtter i
Hembygdsparken. Vi vill att gräset ska vara

nyslaget inför Nationaldagen den 6 juni.
Arbetet är lättare och går fbrtare om vi är många
sorn hjälps åt.

Hembygdsföreningen bjuder på smörgås efter
avslutat arbete.
Kontakta gärna ordförande Göran Karlsson
0730-55 77 2l om det är något du undrar över.

Viilkomna att hjcilpa till
O densvi H e mby gd sfö renin g
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En vänlig grönskas rika dräkt
har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt
de fagra örtesängar.

Carl David af Wirsön

ARETS ROS!

Årets ros går till alla Er
(initiativtagare,

f iberföreni ngsstyrelsen,
enterprenörer mfl.)
som givit Odensvi
med omnejd ett väl
fungerande fibernät.

"Odensviholmsgänget"

Vårstädning?

Au ktionsgods mottages tacksamt
till vår Sommarauktion.

Ring Göran 0493-21028

O densv i I d rott sJö renin g

BOIF (Blackstad/Odensvi) hälsar alla välkomna till matcherna på

Odenskans och Torvalla
BOIF hemmamatch under juni 2015

Tisd. 216 kl. 19.00 BOIF B - Gunnebo A Odenskans

Tisd. 2316 kl. 19.00 BOIF A - IF Hebe A Odenskans

Fred. 26/6 kl. 19.00 BOIF A - Storebro A Torvalla
Sönd. 28/6 kl. 17.00 BOIF B - Djursdala/S.Vi B Odenskans

Köp gärna 100 kortet, så får ni se matcherna till rabatterat pris 30 kr.

Och du deltar i en lotteridragning varje hemmamatch för A-laget, med många fina priser.

Du får dessutom lO 7o rabatt på alla varor Du köper hos Sportringen i Gamleby när Du visar
upp 100 kortet.

Välkomna till matcherna på Odenskans och Torvalla!



TACK
till alla er som gör Valborgsfirandet

möjligt i Odensvi.

Ett speciellt tack till familjen Svensson i

Gölinge som ordnat riset,
till Tomas Jakobsson som ordnade det

vackra fyrverkeriet och
till Göran Svensson som städade efter

orasan.

Tack till alla er som skänkte en slant till
fyrverkeriet detta år.

O densvi Intre s s efri renin g

Massage

Marie Kumlin kommer till Odenskans

onsdag 3/6.
Ring till Lanthandeln f'ör att boka tid

4493-210 30.

Viilkomna hiilsar Marie och Malin

Fotvård

Torsdagen 18/6
kommer Kerstin Nilsson och utför fotvård.

Ring till Lanthandeln for att boka tid
0493-210 30. (endast 2 platser kvar).

Välkontna htilsar Kerstirt och Malin

Odensvi Lanthande16 ÖPPETTI DER
under Juni, Juli & Augusti.

-
$tAf{sLAR'N
€

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

Vtilkommen önskar Malin m personal

Torpskyltarna i socknen

Under 1980-talet jobbade Hembygdsforeningen
med inventering av alla gamla torp som funnits i
socknen. Föreningen ordnade skyltar som sattes

upp vid torpgrunderna.

På drygt 40 år har vegetationen, på många

ställen, täckt över skylten och torpgrunden kan
vara svår att se.

Nu behöver vi er hjälp att röja sly och träd för att
göra torpgrunden och skylten synlig igen.

Om du vet att du har en gammal torpgrund på

dina ägor så skulle vi uppskatta om du tog
kontakt med Hembygdsföreningen.
Vi vill gärna veta om du vill röja själv eller om
du vill ha hjälp av oss att riija.
Du kan också rapportera om du redan har röjt.

Kontakta ordförande
Göran Karlsson 0730-55 77 2l

O tle n sv i H e mb y g d sfö re nin g

Juni Odensvi församling
Lördag 6/6 kl. 15.00 Sveriges nationaldag. Friluftsgudstjänst i Hembygdsparken.

Kören medverkar.

Söndag 14/6 kl. 18.00 Friluftsgudstjänst i Fröskogen. Medtag kaffekorg.

Lördag 20/6 kl.11.00 Midsommardagen. Friluftsgudstjänst i prästgårdsparken.

Söndag 2816 kl. 18.00 Friluftsgudstjänst i Mossefall. Medtag kaffekorg.

Lunch i Odenskans, Odensvi kl. 12.00 varje helgfri torsdag.

En ny träff med "Fikastunden"!

På förra träffen bestämde vi att vi skulle bestisa
Möckelkullen!

Vi träffas måndagen den 1/6 kl. 18.00 utanför
Odenskans och går tillsammans upp till toppen,
där ser vi på utsikten och fikar på vår egen

medhavda matsäck!

Viilkomna önskar Johanna, Linnöa och

GLtnnel / Odensvi församling



SIMSKOLA

Vill ditt barn vara med på sommarsimskola
v.26-28 vid Kyrksjön i år'l

Ring eller srns:a för anrnälan eller frågor till
Ulf Solvestad 070-60 58 076

Ode n sv i id ron sJören i n g

PS. Odensvi idrottsförening säljer bra fiyspåsar
från Ölandsplast.
Intresserad? Rins Eva Rvdh 070-36 16 791.

Välkomna till Midsommarfirande
Kyrksjön badet

Fredagen den 19/6 kl. 14.00.

Dans kring midsommarstången ca 14.00.

Musiku nderhållni ng & Lotteriförsäljning.
Försäljning av Kaffe/saft - Bulle o kaka.

Arrg:
Odensvi ldrottsförening &
O tle nsv i H e mby g d sfo re nin g

Klä midsommarstången
torsdagen den 18/6 kl. 18.00.

Medtag ängstrlommor och ett glatt humör.
Vi trjuder på Grillad korv och kaffe.

Arrg:
Oden st'i ldrottsJörening &
Ode nsv i Hembygdsförenin g
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KUBBEN

I år blir Kubbturneringen den 8 augusti!
Mer infb kommer i julibladet!

Kubbgringet ffi
Sollidens Gårdsprodu kter

Växthuset är nu öppet för försäljning av
sommarblommor och grönsaksplantor.

öpprrrrorn:
Tis - Tors 17.00-20.00
Lörd 10.00-15.00

för mer info se:
www. sol I ide nsgardsprodu kte r. se

tel. 0493-260 47.

Vrilkomna!

Odensvi IFS årliga
SOMMARAUKTION

är i år den 25:e juli vid Odenskans.

Visning från 9.00, auktionen börjar 10.00.

Utfö,rligare information kommer i nästa

Odensviblad.
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Bokbussen
står vid Odensvi Lanthandel

den 10/6 kl. 13.30-14.15.

Annons i julibladet?

Jag vill ha annonserna senast 18 juni! helenbcT6@gmail.com eL.070-2286939.

Välkomna till Odensvi Pokalen
och

Sportringens MiniPokal

Söndagen den 5 juli
Odensvi IF

Mer information kommer i julinumret
och på www.boif.se

VÄND!



ODENSVI FIBER

När tankarna om bättre bredband i vår bygd kom
upp på agendan så var nog jag och många med
mig övertygade om att vägen dit gick via mobil
uppkoppling. Insikten om att det blir dyrt att
gräva ned fiber i marken var stor. Det gäller ju då

atttaredapå fakta så långt man kan och det

visade sig att den initiala kostnaden för fiber i
mark var dess enda nackdel, i övrigt ligger det
positiva i billigare drift, högre kapacitet, säkrare

kommunikation och uppkoppling, samt framtida
utbyggnad med nya funktioner. Detta är några av

de förutsättningar som gäller i vår landsbygd.

Där någonstans startade arbetet med det som

skulle bli Odensvi fiber ekonomisk förening. Det
arbete som skulle leda fiam till där vi är idag
med en färdig anläggning, skulle kräva stor
ideell insats.

Vi blev en grupp på cirka femton personer i
fibergruppen där även styrelsen ingick.
Fantastiskt att så många var med i det arbetet

från början, det var mycket att göra och mer blev
det. Många andra medlemmar i föreningen har
också deltagit på olika sätt, det gäller ju att känna
sin lokala omgivning f-ör bästa resultat när man

exempelvis planerar grävsträckor och annat som
hör projektet till.

Några har bakat till olika möten andra har ringt
och tipsat om än det ena och än det andra och

många har frågat vad kan jag hjälpa till med.

Ekonornin har varit en ständig följeslagare under
bygget. Det fanns en tid då det såg riktigt dystert
ut och vi trodde att det inte gick att genomföra
projektet.

Från senvintern 2014 så fick vi bättre vind i
seglen, allt löste sig och vi kunde starta
grävningen i Maj månad. Under byggtiden har vi
haft ett byggkreditiv på ljustbygdens sparbank,

detta är nu till f-ullo avslutat och f'öreningen är

helt skuldfri. Det återstår en del uppstädning. det
kommer att genomföras efter hand, men fiamför
allt så har vi nu en verksamhet som ska drivas
hela tiden 24 timmar om dygr.ret 365 dagar per år,

det arbetet tar inte slut. Det blev mycket om allt
arbete med föreninsen men nu till saken.

Det är dax att bjuda in medlemmarna till en

invigningsfest.

Den festen blir torsdagen den 23 Juli kl. 18.00 i
Odenskans och då är naturligtvis även respektive
välkommen.

Vi tror att det kan vara bra en torsdagskväll mitt i
semestern för både fast boende och

semesterfirare. Dessutom kommer vi att bjuda in
en del gäster till kvällen. Det är alltså folk som

har anknytning till projektet, så som länsstyrelse,
kornmun, entreprenörer, Top fibre, IP-only, com
hem med flera. Ni som kommer i god tid har
möjlighet att prata med com hem om
programutbud m.m.

Under kvällen blir det en invigning av

anläggningen, föreningen bjuder på fc;rtäring och
underhållning. Den trevliga stämningen bjuder vi
väl alla på.

Det är rlu som vi vill ha tryälp av många händer,

det behövs att många hjälper till både frjre under
och efter festen.

Vi kommer att utnämna arbetsgrupper som tar
ansvar för olika delar av kvällen. Bli därför inte
förvånad omjust du får en påringning om att

hjälpa till i någon grupp.

Styrelsen vill nu hälsa alla medlemmar välkomna
till invigningsfest f-ör vårt fiberprojekt i Odensvi.
Vi samlas i Odenskans Torsdagen den 23 juli
2015 kI.18.00.
Anmälan gör du till odensvifiber@hotmail.com
eller på Facebook : Odensvi Fiber KalmzLr län
eller vår arbetstelefonAT2-7024570. Vi vill ha

din anmälan till den l5 juli.
Som medlem kommer du också att få en

personlig inbjudan.

Mycket varmt vcilkomna.

sm Göran Svenssott
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