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Valborgsmässofirandet i Odensvi 3014.

Elden tänds kl. 20.30 vid Kyrksjön.
Vrilkomna

Fika vid affären

l0/5 kl. 9-13

bjuder vi på fika till minne
av grundaren av Röda Korset.

Lotteriförsäljning.&
Röda Korset Odensvi Wia"Korset

Ä rsmöte i Föräldraföreningen

Föräldraföreningen bjuder in till årsmöte i
samband med fö,räldramöte på Odenskans.

Tisdag 13 maj kl. 18.00.
Kvällen startar med föräldramöte och avslutas
med årsmötet ca kl. 19.30.

Vrilkomna!

Kom och titta när BOIF P04 spelar match

Sönd. l1 maj kl 17.00, Odenskans
BOIF-Tjust IF FF

Fred.23 maj kl 19.00, Torvalla
BOlF-Hultsfreds FK

Sönd. I juni kl 15.00, Odenskans
BOIF-Hjorted/Totebo

Sönd. l5 juni kl 17.00, Torvalla
BOIF-Överum IK

Kom, sköna maj,
med milda ögon

och blicka
ner ...
Johan David Valerius

srÄnrnre
Odensvi Förvaltning Ek. Förening inbjuder till
Ordinarie Föreningsstämma i Odenskans.

Måndagen den 19 maj kl. 19.00.

Vi bjuder på fika.
Arsredovisningshandlingar finns tillgängliga från
och med den 12 maj.
Kontakta Per Wil6n på tel. 0493-2lln eller mejl
per.wilen @pentronic. se

Viilkomna / Sfyrelsen

Fiber i Odensvi
Nu är sista chansen att gå med i fibertåget som

startar i vår bygd.
I början av maj så startar vi att gräva för fiber.
Då är det viktigt att veta var all grävning ska ske.

All planering ska vara klar då så anmäl dig nu!
Der gör du genom arr sätta in 200 kr på

bankgiro 113-1119, då blir du medlem och har
betalat din insats. Efter det kommer du att få ett
kontrakt för underskrift. Sedan är även du med.

Alltså anmäl dig senast 30 april.
Välkommen och hoppas även du ska tycka detta

är bra.

Med vrinlig htilsning
Gö rcnt Svensson, ordf. Odensvi fiber
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Maj Odensvi församling
Söndag l8/5kI. 15.00 Högmässa

Kristi himmelfärds dag

Torsdag 29lskl.08.00 Korum vid Trädgardsvilan, Odensviholm. Medtag fikakorg.

Lunch i Församlingens hus i Odensvi kl. 12.00 helgfri torsdag.



Vårstädning?

Har du något att skänka till
OlFs Sommarauktion?

Ring Torgny S 0493-210 51 ,073A-87 67 84
eller Göran C 0493-210 28
så kommer vi och hämtar.

Med vcinlig hälsning OIF

Massage i maj
Marie Kumlin kommer till Odenskans

onsdagen den715.
Ring till Odensvi lanthandel för bokning
0493-210 30.

Viilkomna hölsar Mttrie och Malfu.

Bokbussen kommer till Odensvi
1415 kl. 13.30-14.15

I samarbete med Oskarshamns kommun.

Välkomna

Annons i junibladet?
Jag vill jag ha annonserna senast 19 maj!

helenbc76 @ gmail.com el. 07 0-2286939

Fotvård
Kerstin kommer torsdagen den 22 ma|

Anmäl senast 16/5 till afftiren.

Med vänlig hrilsning
Kerstin och Malin 0493-21030

MINILIRARE

BOIF bjuder in barn, flickor och pojkar
födda A6-07, till att leka och spela fotboll

utomhus ca 8 gånger i vår.

Vi kommer att tränar en gång per vecka med
start tisdag 29 april i Odensvi, Odenskans.

Tisdagar jämn vecka i Odensvi, Odenskans

kl. 18-19.

Torsdagar ojämn vecka i Blackstad, Torvalla
kl 18.15-19.15.

Ledarna är: Marcus Linddn 070-6049081 &
Viktor Fransson 070-6198515

På BOIF:s hemsida, wwwboif.se finns all
information. Gå in på länken ungdom och vidare
till Minilirarnas sida.

Vrilkomna!

VÄLKOMNA ALLA FÖRENINGAR
I ODENSVI TILL

Vårstädning av Informationsplatsen vid
Odenskans tisdagen den 6 maj kl 18.30.

Det behöver vara minst två från varje förening.
Ta med redskap till vårstädningen.

Tänk på att förnya informationen om er förening
på Informationsplatsen.
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I styrelsen för 2OI4 sitter Ingela Svensson sotn
ordf.. Magnus Berzelius som vice ordf.,
Mari Kadowaki och Louise Axelsson som

sekreterare och Carina Wernersson-Jonsson som
kassör.
TVeka inte att ta kontakt med styrelsen om du har
idder om hur vi kan utveckla Odensvi!

Stltrels en i Odensvi Intre s seförening

BOI F (Blackstad/Odensvi) hälsar alla
BOIF hemmamatcher under maj2014:

Fred. 2/5 kl. 19.00 BOIF A - IF Hebe A

Sönd. 415 kl. 17.00 BOIF B - IFK Tuna B

Fred. 1615 kl. 19.00 BOIF A - IFK Tuna A

Sönd. 18/5 kl. 17.00 BOIF B - Krokstorp A

Fred. 3015 kl. 19.00 BOIF A - BB 2001 A

välkomna till våra matcher.

Köp gärna 100 korteto så får ni se matcherna till rahatterat pris 30 kr. Och du deltar i en

lotteridragning varje hemmamatch för A-laget, med många fina priser.
Du får dessutom l0 Vo rabatt på alla varor f)u köper hos

Sportringen i Gamleby när Du visar upp 100 kortet.

Välkomna till matcherna på Odenskans och Torvalla!

Torvalla

Torvalla

Odenskans

Odenskans

Torvalla


