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Vill du vara med i årets Luciatåg
L4ll2i Odensvi kyrka?

Alla barn och ungdomar från 6 år och uppåt :ir
välkomna. Vi övar i Odenskans kl. 18-19

onsdagar jämna veckor med början l2/ll.

sånghritsningar SXryf
Johanna och Linnea ;*; jn;i-

Vindens skäl susar genom de gula löven
Hösten suger musten ur allt liv
Regnet piskar mot rutan
Kölden bryr sig ej om de varma kläderna
Det är November
Och jag vill ha Sommar o Sol
Men vad bryr sig hösten om det
Den bereder ju vägen för Kung Bore

Utsikten Möckelkullen

Nu vill vi Intresseföreningen göra Möckelkullen
mer attraktiv och tillgänglig. I ett projekt
tillsammans med Kustalandet, Utsikten
Möckelkullen kommer det till våren att placeras
ut två bänkar på vägen upp till utsikten. Väl uppe

kommer det finnas ytterliggare två bänkar med
bord att sitta vid.

Till Länsstyrelsen har vi ansökt om att förnya
inform ation sskyl tarna.

Uppe på kullen kommer det finnas information
om vad man kan se eller besöka i de olika
vädersträcken.

Till våren återkommer vi med mer information
om när bänkarna mm. kommer på plats.

Intre s s eförenin gen i Odensvi

JULBORD i Odenskans
Välkommen att boka in er på julbordet

Fredag 28111 k|.18.30.

Då dukar vi upp våra delikatesser på
julbordet, även goda efterrätter och

olika godis bjuds det på.

Underhållning kommer det att bli lite
senare under kvällen.

Pris: 395 krlpers.
,dnmäl er senast 15/11 till Odensvi Lanthandel.

Viilkomna hölsar
Nina & Malin

Välkommen till JULMARKNAD
söndagen den 23 november

kl. 10-15 iOdenskans

Bröd-Kakor-Fisk-Korv-Sameslöjd- Lju s-Kort
Fårskinnsprodukter- Dukar- Skönhetsprodukter

Hembakat hundgodis-Loppis mm.
Fikaserverins inne-Grillad korv ute.

Det finns fortfarande möjlighet att boka bord.
150:-/bord. Rins Helen 070-228 69 39.

Lördagen den 8 november är det
"Arkivens dag" i Sverige.

Odensvi Hembygdsförening håller arkivet öppet

kl. 10-14.

Vi har vårt arkiv i en lokal i skolan.

Per-Inse Linderson och Alice Gustavsson tar
emot och visar vad det finns.

Välkommen och ta del av vad

vi har sparat av gamla
handlingar.

O de nsv i H emby g dsfö re nin g.



Massage
Marie Kumlin kommer till Odenskans

onsdag l9lll.
Ring tillOdensvi Lanthandel för bokning

0493-2IO 30.

Välkomna htilsar Marie och Malin.

Bokbussen
står vid Odensvi Lanthandel

den 12/ lI och 26/ ll 14,. 13.30-14.14.
Har du inte möjlighet att vara diir vid den tiden

så kan Ni lämna böckerna i affziren,

så ordnar vi det.

Gällande behov av Bageri/Pizzeria i Odensvi

Jag har funderingar på att öppna ett kombinerat
bageri/pizzeria i Odensvi skolkök.
Bakat bröd/bullar samt kakor från Finland (tex.

köttpiroger, karelska piroger, syltmunkaq
surdegsbröd mm) samt olika brödsorter/bullar
samt kakor från andra länder. Ni får även komma
med egna önskemål vad Ni vill ha.

Vore TACKSAM om Ni vill fylla i en
enkät som finns i Odensvi Lanthandel.

Med vcinlig hrilsning
Seppo i Boda

Annons i decemberbladet?
Jag vill ha annonserna senast 18 november!

helenbc76@ gmail.com el. 07 0-2286939.

En strrickct på Tjustleden i Odensvi rir ledig för
den som vill röja och måla på leden.
Etappen börjar vid vcigen vid Grillerstorp och
går via bokskogen i Frö vidare utmed lfirksjön
frant till skärntslcyddet innan Kulla.

Strrickan cir ca 5 km lång.

För information kan du kontakta Mariann eller
Sven- Erik Gustafs s on 049 3 -2 5 0 5 4

Odensvi Fiber

Nu är grävarbetena i stort sätt avslutade för
Odensvi fiber. Alla anslutna fastighetsägare har
fått sin sista faktura och en uppmaning om att
göra helt klart vid sitt hus.
Alltså fram med slangen, upp med boxen, borra
genom väggen och in med kabeln. MYCKET
VIKTIGT att detta är klart till 1/11.

Arbetet med blåsningen startar i början av
månaden, företaget som blåser fibern har mycket
att göra, därför viktigt att vi skötet vårt åtagande.

Vem som kommer bli kommunikationsoperatör
iir just nu inne i sin avgörande diskussionen. Det
som sedan händer;ir att vi kallar till stormöte där
medlemmarna bestämmer sig för vilken
anslutning man vill ha när det gäller intervet, TV
och telefon.

Vid stormötet kommer det naturligtvis att
informeras om allt som rör dessa ämnen.
Operatören behöver 8-12 veckor på sig för att
verkställa sina åtagande när det gäller att starta
nätet.

Vi tror att blåsning och svetsning kan vara klart i
December månad. När kan vi hoppas på att starta
nätet? Februari-Mars verkar troligt.

Det finns för närvarande en del sjökabel att
lägga, den som känner sig manad att hjälpa tili
kan ringa Ingela tel.0493-21157.
Luftkabeln som ska upp monteras av
personal.

För Odensvi Fiber
Göran Svensson

behörig

rig

Fotvård
Torsdag 13/11 kommer Kerstin Nilsson och utför
forvard. Ring till affriren för att boka

Med vrinlig hrilsning
Kerstin och Malin 0493-21030

November

Lördag 1/11kI. 16.00

Söndag 16/11kl. 15.00

Söndag 30/11kI. 15.00

Odensvi församling

Minnesgudstj änst. Kören medverkar.
Kyrkan öppen från kl. 15.00, då serveras kaffe!

Gudstjänst.

1:a Advent. Gudstjänst. Kören medverkar
Röda Korset serverar kaffe i kyrkan!

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


