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HANTVERKSMASSA
i Odenskans

Lördagen den 28 mars kl. 10-16.

Ett25-tal utställare.
Kaffeservering

Välkomna
O de n sv i H e rnby g d sft) renin g

Nu ltiser solen sitt blonda hår
i den.första gryningens timma

och breder det ut ötter markens vår
drir tusende blommor slimma.

Prir Lagerkvist

BADA GRATIS I
vÄsrrnvlKs STMHALL

Lörd. 7 mars kl. 16-18

är ALLA I ODENSVI, liten som stor

välkommen till Västerviks simhall.

Föräldraföreningen hyr hela simhallen bara för
OSS.

Barn måste ha vuxen med sig.

Ta tillfället i akt att bada gratis!

vÄrr<ouu,q,t
FörrildraJöreningen

Bokbussen
står vid Odensvi Lar-rthandel

den4l3 och ltl/3 kl. 13.30*14.15.

Änsnrö:rp
Odensvi Hembygdsföreni ng

Onsdag den 11 mars 2015 kl. 18.30
i Odenskans

Årsmötesförhandli ngar
Kaffe och kaka serveras el'teråt

Vrilkomna
Sm^relsen

Massage
Marie Kumlin kommer till Odenskans

onsdagen den 11/3 och 8/4.

Ring till Odensvi Lanthandel för bokning
0493-210 30.

Välkomnn hälsar Marie och Malin.

Mars Odensvi församling

Söndag 8/3kl. 11.00 Gudstjänst

Söndag 22/3k1. 15.00 Gudstjänst. Barnkiiren medverkar. Fika.

Lunch serveras i Odenskans varje helgfri torsdag kl. 12.00 till en kostnad av 50:-.

Röda Korsets
Ånsnröro

Tisdag 3/3 kl. 19.00
i Odenskans.

Vi bjuder på fika.

Välkomna!

Riid<rKorset



FILM
ovÅnr.q.n vÄusrn p

Tisdag 3 mars kl 19.00

Speltid lh 52 min. Aldersgräns 7 år.

Föräldraf-öreningen sälj er dricka
och snacks.

Intres seföreningen sälj er kaffe
och kaka, så kom i tid!

Vcilkomna
Odensv i I nt re ssefö ren i n g

HLR-kurs
Den 17 mars kl. 18-21 i Odenskans.

En instruktör kommer och liir oss utföra hiärt-
lungräddning (HLR) samt att använda
hjärtstartare på ett säkert sätt.

Tänk på att de första minuterna iir allra viktigaste
vid ett hjärtstopp och att HLR ökar chansen att

överleva!

Röda korset bjuder på denna kurs samt fika
under kvällen. Dock är det besränsat anta-
platser.

Anmälan senast 1l mars till
Linn6a Hegedis 21161 /070-2535570

Röda korset Odensti
&

ffi RiidolGrser

BOIF bjuder in barn
födda 04-06

till att spela fotboll.

Vi börjar träna söndagen den 22 februari
kl. 17-18 iAMU-hallen iGamleby.

Under träningen har vi ett kort
informationsmöte.

Vi kommer att träna en gång per vecka.

Ledarna är
Viktor Fransson 070-61 9851 5

Elleonor Nilsson 07A39827 16

Linus Westergren

All information finns på BOIF:s hemsida
www.boif.se

Vcilkomna!

VAR DISCO
iOdensvi, Odenskans

för klass F-6.
Är du yngre och vill komma tar du

med dig en vuxen.
FREDAGEN DEN 13 MARS

kt. 18-21.30

Kostnad: 20krlperson.

Det kommer att finnas försäljning av godis,
chips och läsk.

Vi kommer att ha olika lekar under kvällen.
Vi serverar gratis kaffe till vuxna som är

med.
www.odensvi.se

Völkomna
F ö rrildrafö re nin ge n i O de nsv i

Vi har nu haft Qstar-macken i Odensvi i snart 20
år. Macken har varit och är en viktig anläggning
för vår bygd.

Ett stort tack till er alla som tankar där och

diirmed bidrar till att den överlever.

Tyvärr är det dock så att försäljningen av

drivmedel har gått ner en del sedan Qstar också
etablerade sig i Blackstad, Överum och Gamleby.
Priserna är ju desamma oavsett var man tankar så

det går inte att locka några nya kunder med lägre
pris längre. Det som vi däremot kan locka med

är att ju fler vi är som tankar i Odensvi, ju större

iir chansen att macken l-år leva vidare.

Odensvi Förvaltning Ekonomisk Förening

Fotvård
Torsdag 9/4

kommer Kerstin Nilsson och utför fotvård.
Ring till Odensvi Lanthandel fcir bokning

0493*210 30.
Välkomna hölsar Kerstin och Malin.

Annons i aprilbladet?
Jag vill ha annonserna senast 20 mars!
helenbc76 @ gmail.com el. 07 0-2286939.
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