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Nu löser solen sitt blonda hår

i den lörsta gryningens tintma
och breder det ut över markens vår

där tusende blommor glimma.

Pcir Lagerkvist

PUBAFTON
med uppträdande av

"Lifvens" 30/5.

Insläpp från kl 18.30

Lifvens på scen kl 19.30

spelar 2*45 minuter.

I pausen finus Korv med bröd och
Kaffe m kaka till försäljning.

Puben är öppen hela kvällen
då f'örsäljning av dryck och snacks.

Biljetter finns att kopa i
Odensvi Lanthandel.

Viilkomna hälsar MaLin och gcinget

VALBORGSMASSOFI RANDE
iOdensvi

Onsdagen den 30 april
tänds elden kl 21.00 vid Kyrksjön.

Kyrkokören och barnkören sjungen in våren och

vårtal hålls av en hemlig talare.

Kvällen avslutas med ett tyrverkeri som vi
tillsammans i Odensvi har lagt ihop till.

Kom i tid för att njuta av vårens ankomst och för
att träffa vänner som du kanske inte träffat på ett

år.

Vrilkomna
Ode nsv i I nt re ssefö re tt in g

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

Odenskans och Torvalla
BOIF hemmamatch under mai 2015

Sönd. 3/5 kl. 17.00 BOIF B - Ankarsrum B

Fred. 8i5 kl. 19.00 BOIF A - Hjorted/Totebo A
Sönd. l7l5 kl. 17.00 BOIF B - Frödinge/Brant. B
Tisd. 1915 kl. 19.00 BOIF A - Ankarsrums A
Fred. 2915 kl. 19.00 BOiF A - Djursdala A
Sönd. 3ll5 kl. 17.00 BOIF B - Gunnebo B

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 1O a/o rabattpå alla varor Du köpel hos Sportringen i Gamleby nzir Du visar upp 100

kortet.

Välkomna till matcherna på Odenskans och Torvalla!

Odenskans
Torvalla
Torvalla
Odenskans

Torvalla
Odenskans



Dragningslista på Qstar-lotteriet
l:a pris Nr.73
2:a pris Nr.72
3:e pris Nr.26
4:e pris Nr. 33, 78,3612219
5:e pris Nr. 42, 29,65,76,17

Vinsterna kan avhämtas i affären.

Annons

320 st tvåkupiga betongpannor + 18 nockpannor
kommer att tas av tak inom den närmaste

månaden. Åtder ca 30 år. Om clu är intresserad
av dem. ring f'ör mer info 0490-175 ll eL.0702-
458 181 (Bengt) el.07A8-425 251 (Anna).

Massage & Fotvård

för tider i Maj
rins till Odensvi Lanthandel 0493-210 30.

Vårstädning?
Auktionsgods mottages tacksamt till vår

Sommarauktion.
Ring Göran 0493-21028

Od e n sv i Id rot t sft) re n i n g

Bokbussen
står vid Odensvi Lanthandel

den 13/5 o2715 kl. 13.30-14.15.

Välkommen till Möckelkullen

Möckelkullen är ett lättillgängligt
rekreationsområde med upplevelser som berikar
året runt.

Ta en promenad till kullens topp. Vila dig på en

bänk på vägen upp. Väl framme kan du sedan

sitta och koppla av med din medhavda matsäck.

Vid "Informationssnurran" får du tips på vad

som är värt att se i socknen. Samtidigt kan du
njuta av utsikten. På sommaren hittar du
hagmarkens blommor. På vintern kan du ta på

dig skidorna och kasta dig ut i backen eller åka
pulka. Tina upp med egen choklad i

värmestugan.

Intre s s eft)reningen i O densvi
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STÄMMA
Odensvi Förvaltning Ek. Förening

inbjuder till
Ordinarie Föreningsstämma

i Odenskans.
Måndagen den 18 maj kl. 19.00.

Vi bjuder på fika.

Årsredovisningshandlingar finns till gängli ga

from 11 maj.
Kontakta Per Wildn på tel. 0493-2lll1 el

perwilen49 @ grnail.com

Vcilkomntr

Styrelsen

VALKOMNA ALLA FOREN INGAR
I ODENSVI

TILL
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Vårstädning av informationsplatsen
vid Odenskans

tisdagen den 5 maj kl 18.00

Det behöver vara minst 2st från varje lörening.
Ta med redskap tillvårstädningen.
Tänk på att förnya informationen orr er
Iörening på informationsplatsen.

Styrels en i O densvi Intre s s efi)rening

Maj

Söndag

Tcrsdag

Söndag

Odensvi församling
3/5 kl. 11.00 Högrnässa

I4l5 kl. 8.00 Kristi Himmelfärsdag.
Korum vid Trädgårdsvilan Odensviholm, hos Gunnel och Göran Svensson

31/5 kl. 11.00 Gudstiänst

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



Utsikten Möckelkullen

I projektet Utsikten Möckelkullen har
Kustalandet, Intressef'öreningen och andra

föreningar i bygden gjort Möckelkullen mer
tillgänglig. Genom att placera ut tre bänkar på

vägen upp till utsikten.

Väl uppe kommer finnas ytterliggare två bänkar
med bord att sitta vid och en

"informationssnurra" där det finns tips om vad

du kan se i socknen i de olika vädersträcken.

Till Länsstyrelsen har vi ansökt om att förnya
informationsskyltarna där du kan läsa om hur
Möckelkullen blev till och om dess flora och
fauna.

Ta tillfället i akt och besök vår kulle!

TACK till alla som har gjort detta projekt möjligt
liån att såga till att skriva.

Intres sefö reningen i O densv i

INVIGNING AV IVÖCXTIKULLEN
715 kl. 14.00

VALKOMNA!!!

BOIF bjuder in barn
födda 07-08

till att leka och spela fotboll
utomhus ca 10 gånger ivår.

Vi kommer att träna utomhus en gång per vecka

med start torsdag 23 april i Blackstad, Torvalla.

Tisdagar jämnvecka i Odensvi, Odenskans

kl. 18.15-19.15.

Tcrsdagar ojämnvecka i Blackstad, Torvalla
kl. 18.15-19.1s.

Ledarna är:

Marcus Linddn 070-604 90 81

Viktor Fransson 070-619 85 15

Gustav W Jonsson

All infbrmation finns på BOIFS hemsida
www.boif.se gå in på länken ungdom och vidare
till Minilirarnas sida.

Völkomna!

Röda Korsets Dag
215 kl. 9.00-13.00

Vi bjuder pa fika vid affären till minne av
grundaren för Röda Korset.

Lotteriförsäljning

Rörfui Korset Odensvi

RiidcrKorset

ÅnSnrÖrn Föräldraföreningen Odensvi

Föräldraföreningen bjuder in till årsmöte

i samband med skolgårdskväll på Oden.

Onsdagen den 13 maj kl. 18.00.

Kvällen startar med årsmöte och

avslutas med skolsårdskväll.

Vcilkomna!

ODENSVI LRF

Bjuder in till fältvandring på Odensviholm.
Onsdag l3l5 kl. 19.00.

Samling på gårdsplanen.

Medtag kaffbkorg. Medverkan av Kent Norling.

VÄLKOMNA!

Annons i junibladet?
Jag vill ha annonserna senast 18 maj!

helenbcT6 @ gmail.com el. 07 0-2286939.

Kom och titta när BOIF P05 spelar
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Sönd. -5l5 kl. 16.00 Torvalla
BOIF - IFK Oskarshamn AIK röd

Sönd.10/5 kl. 16.00

BOIF - Vimmerby IF

Sönd. 2415 kl. 16.00

BOIF - Västervik vit

Sönd.1416 kl. 16.00

BOIF - Södra Vi IF

Onsd. 17/6 kl. 18.14

BOIF - Gullringen GoIF

Det kan bli ändringar.
Kontroller alltid på www.boif.se

Välkomna!

Odenskans

Torvalla

Odenskans

Torvalla
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INFORMATION FRÄN FIBERFöRENINGEN

WAN-LAMPA

Nu är det snart en månad sedan vifick ljus ivårfiber och förhoppningsvis ska välde flesta hunnit få

igång sina tjänster. Vi har fått in några felanmälningar där problemet är att WAN-lampan inte lyser

grön på mediaomvandlaren. Detta innebär att något är fel någonstans mellan noden och

mediaomvandlaren. Vi har åtgärdat de felanmälningar vi fått. Vi vet att vi har ett par kvar att åtgärda

där felanmälan kommit in under vecka 16 (13-L9/4). För att inte dra på oss onödiga kostnader vill vi

att alla som inte kollat att WAN-lampan lyser nu gör det. SÄTT I FIBERKABELN I ER

MEDIAOMVANDLARE OCH SÄTT DÄREFTER I ELKABELN TILL MEDIAOMVANDLAREN. LAMPAN PWR

och lampan WAN ska då lysa med grönt sken. Gör den inte det ska ni felanmäla det senast den 30

april tilf odensvifiber@gmail.com. Ni kan också ringa till vår servicetelefon,0T2-7O24570

NYANSLUTN I NGAR G RU PPAVTAL

Har ni valt öppen fiber men känner att ni vill vara med i gruppavtalet? Nästa tillfälle att gå med i

gruppavtalet hos Comhem är from 1juli. Anmäl er till Agneta pä 070-2546533 eller på

odensvifiber@gmail.com senast den 15 juni.

OPPNINGSAVGIFT FRAN COM H EM

Om ni fått 49 kr i öppningsavgift på telefonin från Comhem så är detta felaktigt. Ring Comhem och be

dem ta bort avgiften.

Än urnustlrNGEN ÅsrrÄruslte I

Ja, utrustningen är åskkänslig. Vid risk för åska dra ur elkontakterna till medieomvandlaren, routern

och TIVO-boxen. När ni sedan ska dra igång fibern efter åskan är det viktigt att ni gör det i rätt

ordning.

1. Anslut medieomvandlaren. När lampan för PWR och lampan för WAN lyser med grönt kan ni

2. Ansluta routern. När powerlampan på routern lyser med grönt sken kan ni

3. Ansluta TIVO-boxen.

M ARKÄGARE/ARR E N DATOR E R

Innan nisläpper ut era djur på bete måste kopplingsskåpen stängslas in för att undvika att djuren

förorsakar skador på skåpen. För att ni ska vara säkra på att ni inte sätter stolparna i kabeln ska

inmätning av kablarna ske. Ta kontakt med Jörgen Carlsson för inmätning av kabeln, 070-6628020.

FELANTh{Å[-Ål{

Felasrmälarn f$n Enuppavtel: öomfitern $fi2?ä

Fel*nmäåan för d,ppen fiber; lF-örc|y, ffitS-S432727 slffen titl den tjän'nstemperatör r"n[ valt

Övriga felanmä!niragan: Odensvi Fiber (}?ä-70245?0


