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.IL]LBORD i ()denskans

F'redag 27 I 1 1 kl. 19.00.

Vzilkcirlna atl. aninälii el till
Oelensvi Lanthanclel 0493-210 30

Nztrassage

I\,{aric Krlnilin komnter till (Jdenskans

onsdag zllLl}.
Iting till Lanthandeln tbr att boka tid

0493--2lO -14"

Välkonum ltilsu" Mcrie orh MtLlin

PYSSEI,-SKAPAR HE[,G
3l Oktober i Oclenskans kl. 9.30-18.

(Fiel el. halvdag)
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Ilrukar du sitta hernma och skapa o ;lyssla'?
Vi tiinlite att vi kundc satnlas och triiffas tbr att

känna skapargemenskap^
(Sticka, sy. brodera; virka. tova" lulfarslöjcl"

scrapbcloking, korl, makranre.

smyckcti llvet*nint nrrn).

Du tar med Dig eget material f'ör'ditt skapande

sen ger och tar vi av varandlers inspiration.

N'Iou pyssel o scrapbooking från Mantorp
kommer med sin butik.

BOKA Din plats senast 20/10

tiil: helenbc76@ gmail.com cl. 070-2286q39.

Kostnad: Heldag 200:- inkl fika o lLrnch.

Halvdag t00:- inkl fika.

Viilkomrm!

Bokbussen
står vid Odensvi Lanthandel

derr 14110 o 28110 kl. 13.30*14.15.

Sonrmarauktionen
STORT läCK

till atla som på något sätt
hjälpte till med auktionen.

0lF-,cftrelsail
Annons i novemberbladet?

Jag vill ha annonserna senast 19 oktotrer!
helenbc76@ grnail.conr el. 070-2286939.

Datakurs?

Är Ni sllgrlit på att gå lite kurs i datorhantering i

htist'l Kan tånka rnig ati vi triii'l'as och
problenrlilser. trrldhanterar, lär oss hålla datorn i

trirn eller niigot annat.
Du behiiver ha en egen bärbar dator och i,i trätfas
i källaren i Oclc'nskans (nyrenoverat). Vi kan

slarta orn tvii-tre vcc-kcr men i så lall behtiver l;rs
lite i ntresscanmäl ningal och l'örslag.

Jag uinker urig c:it sex trätfäl' <lch en kostnad

30t)-4{X}:- lite beroende på vad som ska göras

och malet'ialirtgårig.

Kontakta rnig på e-post: tsvenss2@hotrnail.cotn
mecl ftrrslag och intl"esseanmälan.

Ha en sl;iin liisr
Trtrgn,-,Sl'erusson 0730 87 67 8-l



Nu är det dags fiir nomineringsmöte
till

Odensvi församlingsråd !

Vi sarnlas i Odenskans efier gudstjänsten 4/10,

se kyrkans kalendariuin.

I-ite kort lakta orn kyrtans organisation:
Hiigsta bes I utande organ lir Kyr koful Imäk ti gr-

(väljs i kyrkovalet). KF utser i sin tur ett
kyrkoriid som är geinensamt ftir l-rela Norra Tlust
pastorat. KF utser också ett f'örsamlingsråd för
var.je l'örsamling.
I Norra lust pastorat är vi 8 l'tirsamlingar"
f'ör att tå ha en församling krävs att
rnan har ett församlingsråd
så det är'viktigt att vi fångal upp alia sour kan
tåinkas vara intresseracle. För att kunna norninera
krär,s bara att l-nan är medleLn i Norra Tjust
pasforat. Försalingsrådet består'av minst 6
pel'sonL'r i4 ledarnöter och 2 ersättare).
Nominering till försarnlingsråclel sker vid ett
öppet nomineri ngsrnöte.

Vill du vara mecl och påverka kyrkolivet i
Odensvi? Har du idder om hur vi kan få en aktiv
och levande församling'? Mer intbrmation om
för:samlingsrådet och cless uppgifter hittar du pår

pastoratets hemsida:
w ww. svenskakyrkan. se/norratju st

Du kan också ringa till ftjrsamlingsrådets
orclförande Göran Karlsson f'ör mer infir
t)73 - 455 77 2t

PLASTPASAR

Odensvi idrottsförening siiljer bra fiyspåsar

{rirn Ölandsplast.
Intresserarl'l Ring Eva Rydh AT0-36 16 791.

Fbtvård

Torsdagen 8/10

komi:rer Kerslin Nilsson ocli utltir fixvård,

Ring till l-antl.rancleln lijr att boka tid

0493-21{) 30.

Vcilkorttntt hsls*r Kerstitt och Malin

Oktober Odensvi församling
Söndag 4/10kl. 11.00 Församlingshö-etid (fd. de iildles dag). kören medverkar.

Efter gr-rdstiänsten lunch i Odenskans. Nornineringsrnöte

Siindag l8/l0kl. 18.00 Gricistjänst.

Lördag 31110kI. 16"00 Minnesgudstjänst, kör. Kyrkan iir öppen ir"ån 15.00, kaffe

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

JULGRAN Efterlyses

Tiden går fbrtare än man trorl
I.nnan man vet orclet al' det är det JUt,l
Därfiir vill vi att Ni hirller ulkik el'ter en

bra gran som vi kan sätta upp vid Odenskans!

Hör av er till Susarme 070 - 66.1 8"5 B0

om Ni hitta"r'nåson!

Odensvi.förv. EkJön


