
åsnsuibtuä eL
2014

Qklspor

Massage ioktober.
Marie Kumlin kommer till Odenskans

onsdag 22110.

Ring till Odensvi Lanthandel för bokning
0493 210 30.

Vrilkomnct hiilsar Marie och Malin.

Ser ut över skogen
som hösten målat så
vackert i finaste skrud
Det gröna blandas med det gula
och här och där orange och rött

Fritidsgården i Odensvi
startar för hösten 9/10 kl. 18-20

olats: Odenskans.
Vi håller på 10 torsdagar till den 1l december.

Aktiviteter: Filmvisning, pyssel, disco,
innebandy, pingis, hopp och lek, spel och
rörelse för mindre barn mm,

För aktuelt program titta på www.odensvi.se

Kiosken konmer vara öppen.

Viktigt llr att minst 2st föräldrar är uppskrivna
vid varje tilllä11e annars stäl1s fritidsgarden in.
Skriv upp er i affären!l!

Viilkomna
FöröLdraföreningen

JULBORD iOdenskans
Fredag 28111...

...då dukar vi upp vårat årliga Julbord
i Odenskans

Anmäl er till Odensvi Lanthandel.

Välkomna htilsar
Nina & Malin

Bokbussen
står vid Odensvi Lanthandel

den lil0, l5/1O,29110 kl. 13.30-14.14.

Oktober Odensviförsamling

Söndag 5/l0kl. 11.00 Familjegudstjänst med Anglar som tema.

Sång av pastoratets barnkörer.

Söndag 19110kI. 11.00 Högmässa. "De äldres dag" följt av lunch i Odenskans.

Söndag 26li0kl. 15.00 Gudstjänst.

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

Annons i novemberbladet?
Jag vill ha annonserna senast 18 oktober!

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

Till ALLA er som kör TRAKTOR
-Å ..4^^--^ -.-. ^densvi!PA VaVAr I rct rur rL \J

Tänk på au rända lyse BÄDE FRAM & BAK när
det är mörkt eller dimmigt. Era medtrafikanter

har då en chans att upptäcka er i tid.

Hösthälsningar från
Apneta i Odensvi

Fotvård
Torsdag 9/10 kommer Kerstin Nilsson och utför
forvård. Ring till affåiren för att boka

Med vänlig htilsning
Kerstin och Malin 0493-21030



Odensvi Fiber

Nu är det dags för Fastighetsägare som har
fiberavtal att göra klart på den egna tomten.

Det som du ska göra nu ?ir följande:
Gräva ner slangen på tomten ända fram till huset.

Fäst upp slangen i en mjuk böj på ytterväggen

l-1,5m upp. I början av oktober kan du få din
anslutningsbox av din områdesan s v arige.
Till boxen följer en bra instruktion när det gäller
montage. Du ska borra ett 16mm hål i väggen för
fiberkabeln. montera ett rör genom r äggen

(16mm) och anslut mot boxen som du monterar
på väggens utsida.
Du ansluter även slangen från marken in i boxen
underifrån. Den fiberkabel som följer med boxen
ska in i huset genom röret och sedan anslutas i
mediaomvandlaren, som i sin tur fästes upp på

väggen.

Känner du dig osiiker när det gäller montaget så

ska föreningen försöka ordna med hjälp från
någon i föreningen, vi kommer då ta en liten
ersättning för detta. Det bästa är att du håller
kontakten med din områdesansvarige.

Tanken tir nu att vi ska kunna börja blåsa fiber i
början-mitten av Oktober. Vi börjar i Karlshult
och då är det viktigt att det it färdigt på din tomt
för att vi smittfritt ska kunna gå vidare med

blåsningen.

Det kommer bli ett informationsmöte för alla
berörda niir vi har klarat av diskussionerna och
förhandlingarna med de intresserade
kommunikationsoperatörerna.

För Odensvi Fiber
Göran Svensson

Områdesansvariga är följande:
Mulestad JörgenCarlsson
Odensviholm Göran Svensson

Odensvi Torgny Svensson

Ogestad-Karrum Lars-Gunnar Fransson
Smitterstad-Hunsala Johan Andersson
Skälhem-Karlshult UlfSvensson

Vi tänker ordna en

JULMARKNAD
söndagen den 23 november

kl. 10-15 i Odenskans
150:-/bord

Vill du boka bord, ring Helen 070-228 69 39
E- po st : he lenbcT6 @ gmail. c om

eller Eva 0V0-576 18 70

HOSTLOVS DISCO i
Odensvi, Odenskans

för klass F-6

Är du yngre och vill komma
tar du med dig en vuxen.

FREDAGEN DEN 24 OKTOBER
Kr. 18.00-21.30

Kostnad: 20kr/person.

Det kommer att finnas försäljning av godis,
chips och läsk

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

www.odensvi.se

Viilkomna
Fö rtildraft) re nin ge n i O den s v i

BOI F (Blackstad/Odensvi)
hälsar alla välkomna

till Odenskans.
Lördag den 4/10 kl 15.00.

Då spelar BOIF A-lag mot Hjorted/Totebo A-lag.
Det kan vara en avgörande match om BOIF
spelar kvar i div 5, kvalspel för fortsatt spel

i div 5 eller blir nedflyttade ti11 div 6.

Völkomna!

PAMINNELSE
Cirkel i bildhantering digitalt (dator/telefon)

Finns det något intresse av att gå en kurs i digital
bildhantering under hösten?

Skicka in intresseanmä1an (ej bindande) till
tsvenss2 @telia.com ange bildhantering som

ämne eller ring 0130-8'7 67 84.
Jag sätter deltagarantalet till max 8 personer och
kostnaden runt 500:-/person. Du använder din
egen bärbara dator och vi tar en första träff där vi
anpassar datorerna-/smarttelefonerna så dom lir
beredda.

Torgny Svensson


