ODENSVI

För vidare upplysningar kontakta:
Odensvi Lanthandel 0493-21030
Odensvi Intresseförening 0493-250 13
Odensvi Hembygdsförening 0493-21114
www.odensvi.nu

Landskapet i Odensvi är omväxlande med många
större och mindre sjöar och åkrar ofta på gammal sjöbotten samt skogar och berg.
Vid Kyrksjön, i centrum av socknen, finns bygdegården
Odenskans med lokaler som kan hyras, affärer, bastu,
bensin och diesel. I Odenskans kan lägerverksamhet
ordnas. Badplatsen är barnvänlig och där finns simskola och bla beachvolley. I Kyrksjön kan man också
fiska. Intill ligger Hembygdsgården och husvagnscamping.
På Korpberget vid Fallvik finns ett omtyckt klätterberg.
Jakt och vintersporter är andra populära utomhusaktiviteter. I Karrum kan man få sin bil reparerad och
vid Solliden kan man, efter kontakt med ägaren tel.
0493-26047, studera utegrisar.
Odensvi betyder Odens heliga plats och alla fasta fornlämningar visar att socknen har varit bebyggd mycket
länge. Många namn på byar och gårdar har fornnordiskt ursprung som tex. Tysebo, Harg och Boda.
Det finns sex fornborgar, en bautasten vid Boda och ett
järnåldersgravfält vid Blåskulla, andra gravfält,
bronsåldersrösen och fasta fornlämningar.

Odenskans Bygdegård
Uthyrning av större och mindre lokaler med
tillagningskök. Lägerverksamhet, tilIg. Till
fotbollsplaner. Bad med husvagnscamping.
Lanthandel, bokning tel 0493-21030

Ogestad Säteri
Lantbruk & Rekreation
korttidsjakt & fritidsboende.
Tel. 0493-21023, 070-6509140
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Stora Skälhem
De viktigaste näringarna är boskapsskötsel, jord- och
skogsbruk, men även många konstnärer är verksamma
i Odensvi.

Platser som är värda ett besök!
Odensvi kyrka: byggd 1778 med altartavla av Per
Hörberg och bla Gunnar Wennerbergs och Amelie
Posses gravar på kyrkogården.
Odensviholm: herrgård byggd 1785, vackert belägen vid Kyrksjöns norra strand.

Kyrksjön: den stora sjön mitt i socknen, där man
kan bada, fiska, studera det rika fågellivet eller bara
njuta.
Odensvi Hembygdsgård: museum vid Kyrksjön
med samlingar huvudsakligen från 1800- och 1900talet Museet är öppet en dag i veckan samt efter
överenskommelse.
Frö bokskog: en av Europas nordligaste friväxande
bokskogar. Det är att den ursprungligen planterats
som en offerlund.
Ogestad: herrgård, byggd 1790, med äldre vagnpark.
Bautastenen: vid byn Boda står en flera meter hög
bautasten. Den restaurerades omkring 1925.
Tjustleden: en vandringsled som sträcker sig genom
hela socknen. Från norr kommer leden in vid Näringe och går längs sjön Tynn. Den passerar gården
Kulla, fortsätter längs Kyrksjön, går genom bokskogen och passerar Mårtens gryt och
Hängesten: via Sixgöl går leden mot Blackstad. Vid
Kyrksjön och Sixgöl finns skärmskydd.

Fiska i Kyrksjön

Sollidens Gårdsprodukter

Fiskekort säljes hos Odensvi Lanthandel,
Odensviholm, C-A Bröme, Statoil i
Gamleby, Risebo Fritid, Västerviks jakt &
Fiske • Båthyra tel. 0493-21114, -21042

Kravgodkända utegrisar. Försäljning av
utplanteringsväxter och grönsaksplantor
mm. Kravgodkänd potatis
Tel. 0493-26047

Bed and breakfast, Luncher,
konferenslokaler.
För bokning, 0493-21086, -21098

Bo i Odensvi

MT Maskin Service

Lugnt och tryggt.
IBO Byggteknik AB
0493-21081.
www.odensvi.nu

Östra Ringvägen 3 Gamleby
Vi servar och reparerar alla slags
maskiner och fordon inom
skog och lantbruk.

Karrums djurtransporter
Tel. 0493-26034, -26010

Odensviholms Herrgård

Möckelkullen: naturreservatet ”mitt i byn” är
en hög gruskulle bevuxen med ek och björk.
Där uppifrån har man en
fantastisk utsikt över
bygden. Här finns ortens
skidlift. Enligt sägnen
har kullen bildats av att
en jätte tog ett spadtag
och lade upp, hålet blev
Eneby göl.
Fiske i en av Odensvis många sjöar

Odensvi hembygdsgård

Odensvi är, som de flesta socknarna i Tjust, en glest
befolkad landsbygd med 420 invånare. Barnomsorgen
med 20 barn, sköts av fyra lokala dagbarnvårdare och
barnen vistas i hemmiljö. En dag i veckan har förskolebarnen gemensam med de 40 eleverna i Odensvi skola.
Det ger dem en mjukstart till den stora världen.

Skolan har eget kök, vilket innebär nylagad och mycket
uppskattad mat. Ett eget bibliotek skapar tidig nyfikenhet att läsa och för lek är det väl ordnat för alla årstider. I Tjust lär sig barnen tidigt att ta ansvar för varandra och de stora barnen hjälper de små.

Hängesten

Odensviholm
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