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Barnkören startar 3/9.

Vi övar onsdagarjämna veckor k1. 18-19 i
Odenskans. För barn 6- 12 ar.

VÄLK)MNA!

Johanna Nilsson O7O-2O| 78 33

Linn6a Hegedis 070-253 55 7O

TACK
till alla som arbetade innan/under och efter

med Auktionen och Pokalen,
samt tack till er som skänkt grejer"

OIF

Massage i september.
Marie Kumlin kommer till Odenskans

onsdagen den 24/9 .

Ring till Odensvi Lanthandel för bokning
0493-210 30.

Vrilkomna hiilsar Marie och Malin.

Bokbussen
står vid Odensvi Lanthandel
den 3/9 och 1'7 /9 13.30-14.14.

Efter nalt kommer dag
Efter mörker kommer ljus
Efter höst kommer vår

Quiz m Erik iOdenzvi
Fredagl2l9 kommer Erik Berg

och håller en quiz för oss.

Kl. 18.30 börjar vi med en god "Hösttallrik" inkl.
dryck.

Pris för Quizen, prispott och mat 150 kr/pers.
Vill ni komma lagom till Quizen kl. 20.00 kostar
der inträde och prispott 70 kr.
Vinnande laget tar hem hela prispotten
(20 krldeltagare).

Anmäl erat 1ag 4-6 pers senast 8/9 till affären.

Hjiirtligt viilkomna hälsar
Nina, Ptirla, Malin och Hasse

Hemkörning av varor, onsdagar.

Beställ senast onsdag kl 10 på tel. 210 30
eller på odensvi.lanthandel@telia.com

så kommer vi med varorna på
eftermiddagen.

Mvh Malin i Odensvi Lanthandel

Annons i oktoberbladet? Jag vill ha annonserna senast 18 september!
helenbcT6@ gmail.com el. 070-2286939.

September Odensvi församling

Söndag 7/9k1. 15.00 Högmässa

Söndag 2119 kl. 15.00 Gudstjänst

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



Cirkel i bildhantering digitalt (dator/telefon)

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

Jag tänkte mig sex träffar å 3 timmar, och en på
?? timmar i Odenskans.

Skicka snarast en e-post till mig i så fall så jag
hinner planera lite. Just i skrivandes stund tänkte
jag mig att ta upp hur man organiserar sina
bilder, möjlighet till förändringar av foto,
överföra bilder från smarta telefoner och lite om
reglerna för utskrift (storlek/kvalit6).

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

ämne och kom giirna rned förslag på startdatum
så ska jag försöka hitta ett startdatum som passar

de flesta.
Jag sätter deltagarantalet till max 8 personer och
kostnaden runt 500:-/person. Du använder din
egen biirbara dator och vi tar en första träff diir vi
anpassar datorerna./smarttelefonerna så dom är

beredda. Vi kommer då också överrens om
lämp1ig veckodag och tid för fortsättningen så

inalles blir det sju träffar.
Den första träffen kommer troligtvis att ta lite tid
så en tanke är att man kan ta err

söndagseftermiddag t.ex.

Torgny Svensson

Mindfulness Yoga Yin yoga

Mindfulness Yoga är upplevelsen i stunden
viktigare än prestationen.
Vi ägnar oss åt uppmjukande och stärkande
yogarörelser, andningsövningar och
meditation.
Genom att öva närvaro i kroppen fördjupar
vi insikten i vad som pågår i vårt inre,
känslor, tankar och kroppsförnimmelser.

En yoga för alla.

Vi startar söndagen 2819 kl. 18.30-19.30.
'10ggr 790 kr.

Ta med liggunderlag, vattenflaska, pläd och
kudde.
Mjuka lediga kläder gärna extra varma
sockor.

Anmälan senast 19/9, begränsat antal
pralser.

Diplomerad Friskvård terapeut,
Livsstil coach

Annalena Scott 070-24 71 002
Susanne Jonsson 070-38 39 006

Bindande anmälan.

HJÄRTLIGT uÄLKoMMEN

BOIF (Blackstad/Odensvi) hälsar alla välkomna till matcherna på

Odenskans och Torvalla
BOIF hemmamatcher under seotember 2014

Lörd. 6/9 kl. 15.00

Sönd. 1419 kl. 17.00

Lörd. 20/9 k1. 15.00

BOIF A - Frödinge/Brant A
BOIFB-KrogstorpB
BOIFA-HultsfiedA

Odenskans

Tolvalla
Torvalla

Köp gärna 100 kortet, så får ni se matcherna till rabatterat pris 30 kr.
Och du deltar i en lotteridragning varje hemmamatch för A-laget, med många fina priser.
Du får dessutom 10 Vo rabatt pä alla varor Du köper hos Sportringen i Gamleby när Du visar upp
100 kortet.

Välkomna till matcherna på Odenskans och Torvallal



Församlingens hus i Odensvi är nu sålt.

I drygt tjugo år har vi haft huset i vårt hägn.

För eget bruk men även uthyrning av lägenhet

och till kommunen fbr barnverksamhet.

När kommunen lämnade huset så försvann en

viktig inkomst, det har bidragit till beslutet att

sälj a.

Den kyrkliga verksamhet i Odensvi som inte sker

i kyrkan, kommer framöver att ske mer i
Odenskans bl.a luncherna, kören och möten.

Det känns bra att kyrkan kan vara en viktig del i
Odenskans framöver.

Göran Svensson

ordf. i lcyrkorådet Norra Tjust paslorat

TUPPERWARE demonstration
Söndagen 7/9 kl 17.00

på Odenskans.

Den nya höst/vinterkatalogen presenteras

och vi bjuder på flka.
Inget köptvång men alla beställande gäster får en

gåva "en liten rosa minishaker" på 2,5d1.

Anmäl ditt deltagande senast 3/9

så vi vet hur mycket fika vi ska fixa.
Helen 070-2286939 el. helenbcT6 @ gmail.com

Viilkomna önskar
Marie & Helen

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 le nbc76 @ gmail. com

eller Eva 070-576 l8 70

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 kommer vara öppen.

Viktigt iir att minst 2st föräldrar zir uppskrivna
vid varje tillfälle annars stä1ls fritidsgården in.

Skriv upp er i aff?ilen!!!

V tilkornn a F ö rtildrafö re nin gen


