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Välkomna till Midsommarfirandet
vid Kyrksjön badet
Fredagen den 2416 kl" 14.00

i Odensvi l,anthanrlel
undcr N{idsommar
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Dans kling nriclsonlrrarstl'tttge tt r:u i4"00
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Vårstädning?
Auktionsgods rnottages tacksamt till vår
Sommarauktion (23:e juli).
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Klä rnidsommarstången
torsdag den 23lfi kl. 1lt"{}0

Ring Göran 0493-21028 eller A7?.3-2?J428
Per Wilen 0493-21 11 1 eller 0705-430288
Torgny Svensson 0730-876784

hrledtag ängshlonrntor och ett gli.ltt ltutntir.

Vi bjuiie r pii grilllion'o kaffb.

Iir,ttItl,in'ttittt

Juni
Söndag 516
Måndag 616
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Vrilkotnnu
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)rlt rrtt'i
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Frirsiil,jning av kat'lclsal't - br-rlle o kaka
Od

(
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4

klidsommarafton kl. 9- 14
Midsummardagen Stängt
Siinclag 2616 kl.

":".

Arrg:

OlF.t OHf:

Odensvi församling
kl. I 1.0{l
Gudstjänst
Nationaldagsfir"itnile i Hembygdsparlten
kl. 15.00
ti

l8.t]O

Sönclag 1916

kl.

Liirdag 2.5/6

kl I 1.00

I

I

sam rnans

ln lclrot t s{'(lren

in

gen. Kiiren rncdverk ;rr

Mässa. Barn och ungclomskiircn {l'an (}densvi mcdvcrkar
under lcdning :iv {-innia Ilegci"lis och "Tlrhutttta Nilssori

Friluftsguilst järrst i ptistglrrclsl)arkr-n

Lunch i Odenskans varje helgfii tor"sdag kl.

12.0{,}

t-ör'5[i:- dir ingiu'iiven kniie ocli liakal

I\,TATSEfJHI,:
21{r Krirvstroganol'l'. 916I;iskgr5rta. l6l{l Kakrps, 231{r MoLissaka rich Sfll{r lrotatis o chorizosoppii
Dct anordnas av Kyrkan och dc'[ är Odensvi Lanthanclcl & Catering sotn stiir {rjr rnatctt.
\,AI.KOh,{NAI

SOMMARTIDER
Juni -Juli -Augusti
iOdensvi Lanthandel

He.i alla nya och gamla rnedlemmar

i Odensvi

I}r

IF'.

ten piinr i nncl se onr rnecll cm savgi l'ten
fijr 2016. Vi hupp;is verkligen att ni riill sttitta
vår fbrening.
I

i

För r,uxna är avgifien 15CI:- och för fhmilj rned
barn upp lill och med 20 år'iir avgiften 400:-.
Betala in avgil'ten till vårt BG .5595-9.373 ijuni.
Clörn inte att skriva ditt nanrn.
0dan.rt,i

lF

N,IA]\(}SYSSLANT}E
F-SKATTARE SÖKER T]PPDI{A{;

;ffiffiEruSW
i..:1li'il:cårr{]! (1r

i:r1ri,ili|1:C{ i r'r.ii

.dsti* tt4?-

Månd -

Fred

[-örd
Sönd

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

till Odenskans finns en
HJÅRTSTARTARE
sedan några år"

I entren

Inom Trädgård, Städ. Tillsyll av s{frnrnarhus,
Snöskottning mnr
Jirg har 8 år's crfarcnhet av park

"

a

& trä.lgåril.

-5 år'av iikeri & anliiggning, ? år'inom
stiiclverksarnhet. Jag hi.rr IJE sarrit C kijrkort.

Jag r,äncicr mig

till

hådc fiirctug och
plir';rt;lersone r.

h,Iitt rniil ;ir att lärnna uppdrag till nöjda
återkom rnande kunder'.

Kanske har du egna önskcmål om svssiol ellcr
l jiinster strtn hehöt cl' irtgLr"dirs.

Ring för konsultation. jar är händig och
kan iite av varje.
Mobil: 070-433 0l 70.
Mail : bul Icn.hcciin @lhotmaiI ^corn

Där är det öppet dygnet runt.
Hoppas dock att ingen behöver anvånda

den. -W

Orlt:n.tvi Röcla

w

Krtr.r-krt't.v ffi RödaKorsef
Bokbussen

st;ir vicl Odensvi I-anthandel
cicn l/6 ocir l5/6 kl. 13.30-14"15.

Carina Hadin
N,lassage

Fotvård

N,larie Kurulin kornnrcr til l Odenskans

X'rrrsdagen 3016
kornn'ler Kerstin Nilsson och utl'iir l'otr,ård.

onsdag 816 och tisdag 28/6
Ring till l,anthanclelr-r kir"att boka tid
0493-2r0 3{,}"
V'i.ilkonuw l.r.ilsur

Marit

rtr"lt

fuf

uliu

Ring till Lanthandeln iör att boka tid
0493-210 30.
Välkonm.s htilssr Kers'rin och Mnlin

BOIF (Blackstad/Odensvi) hålsar alla välkomna till matcherna på
Odenskans och Torvalla
BOIIr h*mnramatch unrler.juni 2tll 6

Fred

316

Sönd

5/6

l-tird"

l816

Sond.

261{r

kl 19.00
kl. 17.00
kl" 15.00
kl l7.tli)

BOIIr A - i:ljortedlTotebo
BOIF B - Virnmerb;,'C
BOIF A - F,träshLrlt A
BOIF B - (lunncho B

Odenskans

Torvalla
-forvalla

'lbrvalla

Kiip grirna 100 korlet, sä ffir lri se rnatclrerria till rabatterat pris 30 kr.
Oclr du dcltar i en lotteridragning v;rrje hernrnanratch tör A-laget. rned nriingu f ina priset'.
Uu tiir rlessutorn l{.}'ft, r;rha{.l pri allr varor'1;i1 liLiper hos Sportrirrgen i (iarnlebl,'
när Du visar upp 100 kor{et.

Välkomna till matcherna oå Odenskans och Torvalla!

LOPPIS 2815 kl. l0-l,t
vid Odensvi Lanthandel

MASKINDAG
fiir stora och små
Lördagen den 9 juli kl. 11-16
vid Kyrksjöbadet i Odensvi.

Välkomna till en spännandc
fothollsfiirmiddag
SPO RTRINGENS NliniPokal

Ta med era barn eller barnbarn och kont
badplatsen i Odensvi och provsitt

för barn ftidda 05-09
DelLag:rnde lag: BOIF. Tjusr If FF & OverLrrtt lK.
f)et blir biicle 5 & 7-rnannzr lotboll.
Siindagen den 3.[uli
i Odensvi kl. 1t.30-12.30
Otletts'vi IF

en rrktig traktorl

GLÖM into badklädcrnal !

!

LOPPIS utanför Lanthandeln

Niigra arv de löretag sonr konrtnet'att f innas pii
plats; Fagcr-striims N'laskin,,\Il, Motorsport,
Skandi navisk Maski nirnport,
Björktbrs Grär., & Maskinservice AB,
Håiggbergs. H Maskiner AB, Srnålands Traktor,
[]lu'es Griiv & Trattsport.
Sk ärgårdsti änst i Viistervi k, Latttmätt rten Maski n

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

Lördagar 2/7 o 2317 kl. 10-14.
Boka bord i Odensvi i-anthanclel.

Annons i julibladetl Jag vill ha annoilsernå
senast I9 juni! hclentrc76@gmail.com
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