
å o*$rli.b[ uå eL

KOMMUNFULLMAKTIGE
Måndagen den 28 oktober

ska Västerviks Kommunfullmäktige
sammanträda i Odenskans kl. 18.00.

Då finns det en chans att träffa politiker från
kommunen och att lyssna på sammanträdet.

HöstlovsDisco
i Odensvi Odenskans

för klass F-6
FR.EDAGEI\ DEI\ 25 OKTOBER KI. 18.2I.30
Kostnad: 2}krlperson
Det kommer att finnas försäljning av godis, chips
och läsk.

Vi komrner attha olika lekar under kvällen.
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Välkommen till Julmarknad
Söndagz4 noYember kl. 10-15

i Odenskans

Ett 20-tal utställare med bl.a. stickat, ekologiskt
odlade varor, barnkläder, ljus, betong, kort,
fårskinn och tovade alster, julgodis, fisk mm.
Fikaservering.

VÄLKOMNA!
Et,a, Sol-Britt, Inga och Helen

november, den ljuva september,
då äpplet faller moget.
november men ljus är september,
som bara väntar troget.

Gösta Rybrant

Höstfest i Odenskans.
Nu närmar sig vår höstfest med stormsteg.

Lördag9 november kl. 18.00 i Odenskans.

Du kan ta med egen ma| men det går också bra
att beställa räksmörgås eller grekisk paj. Vi har
baren välfylld med det som kan behövas av

drycker.
Det blir dans naturligtvis, den här gången spelar

två killar från Blekinge, Påmac'z för oss. I)et blir
ett lotteri som vanligt.

Kaffe och tårta ingår i inträdet.
Det är viktigt att beställa eventuell mat vid
anmäl&n, pris: 50 kr för vardera smörgås eller
paj.

Inträde: 100 kr.

Sprid gärna detta till vänner du vill ha med på

festen.

Vrilkomna!

Anmälan senast sönda g 3lll till
affeiren 0493-21030 eller Göran Svensson 21098.

Annons i decemberbladet?
Vi vill ha annonserna senast 2A november!
gunnar.greek @ gmail.com, (0493 -)210 53 el.

helenbcTf@gmail.com

JULBORD
29111 kl . 18.30 i Odenskans

[Jnderhållning av Dimpkerbrothers.
Pris: 395:-/person.
Anmälan senast l1lll till affären 210 30.

Hjrirtligt vcilkomna!
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FILM IODENSKANS
TORSDAGEN DEN 7 NOVEMBER
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Föreställningen börjar kl. 18.00

Från 7 är. Tal: Svenska.

Vi kommer att sälja dricka och snacks.

Filmen är kostnadsfri !

Läs mer om olika aktiviteter på www.odensvi.se
Välkomna!
Fr itids gården o ch Fö rcildrafo re nin gen

Välkommen att delta i årets luciatag!!!
Årets lucia firas traditionsenligt
l5ll2 kl. 18.00 i Odensvi kyrka.

Vi hoppas att riktigt rnånga barn och ungdomar
vill vara med i år!

Minsta ålder ar 6 är och alla ungdomar upp till
högstadiet och gymnasiet är välkomna !

Årets lucia kommer lottas blancl de

Odensviflickor i luciatåget som går i 6:an.

Vi övar onsdagarjämna veckor kl. 18-19 i

Församlingens hus med start I3IIL
(Om det behövs så kommer vi att lägga till extra
övningar.)
Välkomna!
Linnäa (070-2535570)

Johanna (070-201 78 3 3 )

Höstlovsaktiviteter!
Alla är välkomna gammal som ung

IN{I\EBAI\DY MED AI\TVARDEI\
Tisdagen den 29 oktober kl. 13.00 - 15.00

SPELKVÄLL I ODEI\SKANS
Torsdagen den 31 oktober kl. 18.00-20.00
Vi organiserar en FIFAl4 TURNERING

i stora salen med stora duken som spelplan
med vårt nya XBO)VPS3.

FRITIDSGÅRDEN
Torsdagen 31 oktober kl. 18.00-20.00

Är öppen för spel, pyssel mm.
Läs på www.odensvi.se om ffer aktiviteter

Cdensvi fiber ekonomisk förening
kommer att hålla årsstämma

söndagen den 24 november kl. 18.00

: i OdenskAns.

Alla medlemmar är välkomna. Kallelse till
stämman kommer att gä ut till medlemmarna
inom lagstadgad tid.
Du sorn ännu inte har blivit medlem kan bli det
genom att betala in 200 kt på bankgiro 113-1119.

En viktig fråga för kvällen dr var vi står när det

gäller eventuell start av fiberutbyggnad i
Odensvi.

Vill du tiåga något så hör av dig till styrelsen:

Göran Svensson 070 282 6L 19

Jörgen Carlsson 070 662 80 20
Agneta Henriksson 049A 25723I
Mariann Gustavsson 0493 25054
Torgny Svensson 073 087 67 84

November Odensvi församling
Lördag 2/111H.16.00 Minnesgudstjänst. Kaffe i kyrkan fran kl. 15.00

Söndag 10/11kl. 11.00 Högmässa

Söndag Lllllkl.18.00 Gudstjänst

Lunch varje helgfri torsdag i Församlingens hus i Odensvi kt. 12.00.


