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Ee! rniir*nor ,warl *ch ljus m*n tändn
vilkef påwinner ()ilt atl t$ efi v,tiftda
tlt J'rån nritt egnu vnrntu hus
ner på stan.för att kdp* lju,r

jag sen ttlnder i mitt h.ewt
,f\ir ott få rte.f varwt oth ljust igen
Sorn.

Kiirstart

Nu är det dags för FIKATRAFFäN igen
Mirndagen den2819 kl. 18"00
träl-fas vi i Octrenskams.
Vi dricker kaffe och har uevliut tillsammans!

uÅtxowNa,t
Linnea, Gunne! och Johanna
Oderusvi församlin

/

tsokbussen
står victr 0densvi L;rnthanclel
denZl9" 1{i/9 o 30/9 kl" 13.3f1-14.15.

Septenrber

Söndag
Söndag

3/9 kl. 19"$0 i ()denskans
Od*nsr.,i kyr:ko- och hemb3rgdskör hälsal garnla
rrlh rrva nrr.rllemntar valkomrta till körcn.
ljnder höstterminen har r'1 många roliga prrlekt
planerade.
Brlctrp i vår egen kor nch tillsamn:ans med andra
körer"

Hoppas att vi ses och hörsl
Viilkrsmnn!

/Kiiren

Odensvi församling
kl. lr.fit
kl. 18.00

6fg

2Al9

F{ögmliissa

Gudstjänst.

Lunch i Odenskansr Odensvi kl. 12.(}0 var.ie helgfri torsdag.
Massage

Fotvård

Marie Kumlin kornmer till Odenskiins
onsdag ?3/9.
Ring till Lanthandeln för att boka tict
0493-210 30.

Tnrsdagen 8lå0
kommer Kerstin I.{ilsson ocir utför lbtvår'd.
Ring tili Lar:lhandeln fiir art boi<a tid
0493*210 .30.

Vtilkomntt ltrilssr Mctrie ot:h Malin

Vtilkr;rnns hcilsar Ker.stin och Malitt

tsOlF f\Hrsvr\vLH
BlackstadlOdensvi). hålsar
rurr\vr
r rr rs
I r rs*v.
matcherna
rvr I ts
alla väåkomna
Hlts
till
lrrr
nå
'H,
Odenskans och Torvalla
r

919 kl.
Sönd" l3/9 kl.
Lör:cl. l9/9 kl.
Sönd" 27/9 kl.
Onscl.

18.00
17.00
15.00
15.00

BOItr hemrnamatch r:nder september 20tr5
'nbn'alla
BOIF A - Storebro A
BOIF ts - Hir:r/Ibt. B
OcJenskans
'lbr','alla
BOIF Ä - SK Lajal Å
BOIF A - tsäckseda A
0denslians

Wre

Köp gärna 1[X] kortet, så får ni se rnatcherna tiltr rabatter;rt pris 30 kr.
Och du deltar i en lotteridragning varje hemmamatch för Å-1aget" med miinga fina pris*r.
Du får dessutom 10 Va raba'tt på alla varor Du köper has Sportringe* i Garr:leby när Du visar
upp l0(} kcirtet"

Vålfqornna till rnatcherna på CIdenskans och Tsrvallal

Hej alla fqära meriboende här
ifan{astiska Odensvi.
Jag har snart botl i Odensvi i 16 år r:ch blir
nästan varje dag överraskad av alla som deltar i
samhäilets liv och görande på alla möjliga sätt.

Det började år 2{100 niir.jag kripte det billigaste
huset jag kunnat hitta och som mitt hiärta tyckte
om. ftrg var i Ör'erun: och tittade på flera h:,rs
men det var Skuggan (mitt hus) där det sa ktick.
Lhrcler de *irr:sta året för 15 år sedan uppiäckte jag
ati jag hade landaf pii ett av dom vackraste

ställen i Småland cclr upptäckte hela tiden n.va
natul'äv*ntyr *ch f'örclelar i rnitt nya sarnhälle
[}elensvi.
Och invånarna var välkommande enlot mrig och
grannar
"jag kände mig trygg, alitid har mina fina
stiillt upp när bilen inte vill stafla eiler har
sjunkit ner i gruset eller hitta säkringen som gåm
så huset är svart. Stort tack krira grannar genoln
alla år fiir eran h"iälp håir i och king Odensvi
deltar praktiskt på a1la rröj1iga slitt.

Har Ni funderat iiver!
Det alltid är l'inr r:ch att rosorna blommar uppe
vi 11 In formationsskyl tarna
{Jdenskans har Vandrarhem och att de ofta iir
glada och spånnande evenernang p;lgång
!,otbollsplanen är full av liv r:ch riirelse och al!ticl
välskött
I)är nu åir utsiktsplats på berget.
Pii vintern är någon som skiiter skidbacken
Fiirskol;rn fungerar och har lina omgivning;rr och
nymålade fiirger i ÄBC
Kyrkan r:ch dess *mgivning är vacker och
välskiitt
Odensvibladet är en ständig lmfast
glåidjespridare uncler alla år. Punkrligt kr:rmrner
det ut varje mån;rd med inb.iuclningar tiil alla
former ar' ;rktiviteter riom någrln vill göra och
dela med sig av
l.'liigon r,ågiir satsa på Fiber för oss alla pr:h oer
av sin fritid i flera år'
Badplatsen alltid är ktrar nled l:ryggor" blomrnor
och papperskorgar när sommaren är här
Badplatsen alltid iir ren cch vacker
Någon tar hancl om Hemb3gdsgården och patrsen
kring clessa
L)et kornmer sand till badplatsen varje år och
som på ett trollslag där niigon kr;rttar ut det
Någon gor i'int. vid gamia lraclplatsen
V lll konrnande skr.,ltur kommer up1"r
l'{åuon skriver en bok

Att nägon ser till att det finns Campingplatser
vid vackra Kyrksjiin" Med nya treviiga invånare
på sonrmaren som med sin kärlel< far hand om
campingplatsen
Att ungclornarna hjlilper till att informera om att
läskburkar kan skada och döda kor och andra
djur snrn g*r stora utgilter f"ör lantbrukarna. Nu
syns det nästan aldrig skr-äp och burkar i
vägkantei:na" lbrts spricla kunskap om detta kär"a
ungdomarl
En som ailticl ställer upp när vi har: problem med
dator och fiber
Någon (många) ja rent av alla verkar hjälpa till i
rnånga nlika san:manhang är en stor gåva och
tillgång här i Odcnsvi f'ör livsgläje det ger atf ha
turefi att bo hår
Spilnnande vad jag upptäcker irnorgon som
niigon gör i dei stilla

tri:r på att sarnhiitrien som Odensvi har en
frarntic] r:;ch jag ser f-ram emot att få bo här dom
nästa tr 5 fer rich följa rnecl i a]] kraft och livsglädje
sorn invånarna gcr varanclra.
.[eig

Jag tror på en f'r'amtiden är det sr:m Odensvi står
för, aff vi alla deltarr i ett samhä]le utantbr

tomtgränserna.
F{{JRRA l'ör {ina, vackra Odensvi need omneicl
med alla dessa gozr människor.
KRÅM ACH HÅLSNINGÅR TR,{/i
Ffutln Lnngelund

t\ya OPPETTIDER i Odensvi Lanthandel
from 119
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Mand -

Fred

Lönd

Välkommen tinskur

"10.00-18.00

10"00-14.00

Malin m personal

Många bäck*r srnå ger en stor Å

Vj vill
Vi

gärna ha kvirr våran fina {-anthandel,
Odenskans och bensinmacken.
ryaöts dsn 919 kI. 19"tlt) i Gslenskans.

Här finns då rnöjligtret f'ör lrågor cch vi deltar
med idder för ati vi kan se till att vi har ett så
levande samträlle sorr rnöjligt. Ju {ler id6er och
i.örslag desto bättre.

MVH Filatla Langelund
{}7

0-208060 3, {}4W -24()t

I

"4nnons i aktnberhladet?
Jag vill ha mnncnsernä senftst 1B septemher!
helenbc7ti @ gmail.c*m el. 070-2286939.

