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Nu kom hösten till Odensvi
Och som på ett trollslag har någon lagt badbryggan

i vinteritle på.1åglurnu,s
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Och någon Imr bytt ut den ruttnn pelarett i staketet
till Hembygtlsgården med enJrisk, ny och stark.
Och jag har hört att någon har fixat vattenskadan i
käll.aren i Odenskans.
Och att någon s()tn tur var uppttickte utt.fiherkaheln
låg Jör gnmt i marken bttkom skolan sti cLtt vi som

tur

var

fick

dena

fixat.

Set och hArt på min hundpromenadrunda
Gltrd höst önskar Fifalla Langeland åt alla.

Vill du vara med i årets LUCIA,TÅC

l3ll2i

Odensvi kyrka?

OBS!!! Nytt datum...

JULB0RD i Odenskans

Alla baln och ungdomar fi'ån 5 år

Välkommen att boka in er på julbord i Odensvi.

och uppåt är välkomna.

Fredag 4ll2kl. L8.30 och
Lördag 5/12 kl. 18.30

Vi iivar onsdagar i Odenskans
kt. 18-19 mecl start lll11.
I iir kommer luciatåget få hiälp

av Erik Berg ml'|.

Vannt vtilktmna
Johanna & Linnåa

dukar vi upp våra delikatessei pålulhordet,
även goda efterrätter och
olika godis bjuds det på.
Underhålhiing kommer det att bli
lite senare under kvällen.

Adventsfika
Röda korset i Odensvi bjuder på fika
etler gudstjänsten 29 / 11 kl. 15.00.

Lotterifiirsäljni ng.
Vtilkontna!
Riitla krtr,set Odensvi
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JULGRAN Efterlyses

Pris 395 kr/pers.
Anmäl er senast 23/ll till Odensvi Lanthandel
Välkomna hälsar Vi er alla.
Arrang,ör: Odenst, i l.anthande I

Bokbussen
står vid Odensvi Lanthandel

den l1l11 o25/11 kl. 13.30*14.15.
Tiden går fortare än man tror!
Innan man r.'et ordet av det åir det.TUL!
Därfi;r vill vi att Ni håller utkik efter en
bra gran som vi kan sätta upp vid Odenskans!
Hör av er till Susanne 070 - 663 85 80
om Ni hittar nåeon!
O d ens
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Massage

Marie Kumlin kommer till Odenskans
onsdag 18/11.
Ring till Lanthandeln för att boka tid
0493-210 30,
Välkornna hrilsar Marie och Malin

Annons i decemherbladet?
Jag vill ha annonserna senast 18 november! helenbcT6@gmail.com eL.070-2286939.

Stort tack till alla som kom på mötet
"Många bäckar små gör en stor å".

Affärsinnehavaren Malin berättade om hur
Odensvi affär kom till rned hjälp av
Intresseföreningen som ju har satt igång många
fina projekt här i Odensvi. En viktig orsak till
hur fint vårt samhälle är idag.

Malin har provat och funderat på massor av goda
idder för att få Lanthandeln här i Odensvi att gå
runt. Det är inte lätt och kräver stor kreativitet
och kräver eldsjälar. Omsättningen ändlar sig
från det ena året till det andra och Malin provar
hela tiden nya idder och vi andra hade inte
rnycket nytt att f-öreslå.
Några saker går bra ekonomiskt och andra går
sämre. Färdigmaten som Malin och Nina gör går
bra! Det som går sämre är försäljningen av
matvaror.
Ni vet väl att man kan äta lunch torsdagar i
Odenskans som kyrkan arrangerar.
Jag har själv inte varit så bra på att handla i
Odensvi men har blivit bättre på det nu då

affären kunnat skaffa hem detjag brukar köpa i
Gamleby. Så det är bara att fiåga efler vad ni I'ill
ha så skaffar affären hem det.
En del saker är ciyrare på grund av att affriren är
liten men n-rycket å'samma pris, ibland är det
billigare. Handlar du över 200 kr så får du en
stärnpel som ger 100 kr i rabatt efter 10 stämplar,
mycket fiirnämligt!
Kanske kommer kund 500 få en hemlig present,
detta var min id6 och jag kan hitta på något bra.
Så det som f-år det att rulla på i affären är att vi
handlar fler basv;Lror i Odensvi Lanthandel.

Jag komrner att sätta upp en bra id6er- goda rådoch tipslåda som du kan lägga ner stora och små
visioner i. Eller om du har något annat på hjärtat.
Jag vill också berätta att bensinmacken vissa
dagar haft billigare bensin. Annars brukar det
vara samnra pris som i storstan.

Visst är det bra att vi har Lanthandeln och
bensinmacken i Odensvi! Så kop mat och bensin
här i så stor utsträckning som möjligt!
Många goa hälsningar

till allafrån Fifalla

November

Lördagen den 7:e November har
landstrygdsrådet i Västerviks kommun
sin höstträff, denna gång i Odenskans.
Landsbygdsrådet är en samlingsförening tbr
landsbygdsintresserade i vår kommun.
I programmet så ska vi fiån Oder-rsvi presentera
bygden och vad som händer hiir rnerl de
förutsättningarr vi har.
Det blir en del om Odenskans. affären.
fiberföreningen, f'öretagande i bygden m.m.

I övrigt så handlar dagen om landsbygdsprogrammet, hur man söker ekonorniskt stöd
samt info från sparbanksstiftelsen.
Del blir fika och Iunch i Odenskans, allt ä'
kostnadsfritt f'ör deltagarna.

Du anmäler dig till
www. vastervik.se/landsbygdsdag
Nu vill rnan få in anmälan precis när
Odensvibladet kommer ut 3ll10.
Med lite smidighet tror jag vi löser detta.
Det vore kul om vi var t-lera fiån Odensvi som
deltar under dagen.
Völkomna
Göran Syensson

MANGSYSSLANDE
F.SKATTARE SÖKER UPPDRAG
Inom Trädgård, Städ, Tillsyn av sommarhus,
Snöskottning mm.
Jag har 8 års erfar"enhet av park & trädgård.
5 år av åkeri & anläggning, 7 år inom
städverksamhet. Jag har BE sarnt C körkort.
Jag vänder mig

till

både frirelag

och privatpersoner.

Mitt mål är att lämna uppdrag till niiida
återkommande kunder.
Kanske har du egna önskernålom sysslor eller
drinster som bbhtrvs åtgr.irdas.

Ring för konsultation, jag är händig
och kan lite av varje.
Mobil: 070-433 01 70
Mail: bullen.hedin @ hotmail.com
Carina Hedin

Odensvi församling

Söndag l5/l I kl. 11.00 Högmässa
Söndag 29lll kl. 15.00 1:a Advent. Adventsgudstjänst, kören medverkar.
Röda korset serverar kaffe.

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

