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SalgS-
innSpurt!

Åpningstider: 
Mandag-fredag kl. 9–18
lørdag kl. 9–15.

Vintersko

50-70%

Nå har du 
muligheten!

lær 
orientering
kart og kompass

kurs starter 
mand. 2. mars kl. 18.

For info./påmelding 
tlf. 950 43 932.

arrangør 
os orienteringsklubb

IL Venjar ønsker velkommen til

Årsmøte
torsdag 19. februar kl. 19.30 

i FuSa SaMFunnShuS. 

Vanlige årsmøtesaker. 

www.ilvenjar.com  styret

Prisene gjelder t.o.m 28.02.2015

Hos Rimi
denne uken!

Hvit pizza

Tacopizza

Kjøttdeig
Gilde, 400 g, 87,25/kg

På alle produkter  
fra Peppes

Cherrytomater
I klase, 250 g, 40,-/kg

10,-

3490

%

4

50

2
3

SPAR

FOR

FOR

Vinterferiekino
Månd. 23/2 i oseana: 

kl. 12.00 (kr 80) Alle:

Sauen Shaun
Førehandssal av bill. i oseana.

NB! Merk dag 
og klokkeslett.

www.oseana.no

strandVIk bÅtLag 

Årsmøte
torsdag 12. mars kl. 18.30

i StrandVik grendahuS.

Vanlege årsmøtesaker. andre saker 
må vera styret i hende seinast 1 veke før.

Vel møtt!  styret

møte  
på holdhuS oppVekStSenter

søndag 22. februar kl. 11.00.
Bøn, song og frie vitnesbyrd. kollekt. 
enkel bevertning etter møtet.  
Alle er velkomne! arr.: Holdhus kr. Forsamling

e-post: info@hkrf.net   www.hkrf.net Os kobu do kan 
karateklubb

Årsmøte
måndag 16. mars kl. 20

i gyMSalen, 
os ungdomsskule.

Vanlege årsmøtesaker.
Vel møtt! Styret

oskarateklubb.com

Hordaland kristeleg Folkeparti

ønsker velkommen 
til åpent

Møte
med partileder 

Knut Arild Hareide

i morgen, torsdag 19. februar 
kl. 19.00 i eikelandsosen bedehus

Krf-medlemmer og andre interesserte 
i både Fusa, Kvam, Os og Samnanger

er velkommen!

Bedehuset Betania, os 

møte
Lørdag 21. feb. kl. 16.00.
søndag 22. feb. kl. 11.00. 
Forkynnar Oddvar Risøy

talar over emne: “Hald fast 
på det du har”. kollekt. 

Velkomen til samling 
om Guds ord! 

arr.: indremisjonen og nLm

Den internasjonale 
morsmålsdagen 

i Kommunetunet, 
Eikelandsosen
laurdag 21. februar 
kl. 12-14.

Internasjonal kafé. 
Gratis inngang. 
Ope bibliotek kl. 10-14.

Arr.: Flyktningetenesta i 
samarb. med lag og org.

Os 

kyrkje   
 

onsdag 18. februar
 kl. 19.00: 

 Aftansong
 Sokneprest Margrethe
 Holmboe Askeland. 
 Song av kyrkjekoret. 
 nattverd.

strandvik grendahuslag 

Årsmøte
i grendahuSet

torsdag 5. mars kl. 20.00. 
Vanlege årsmøtesaker.

Saker må vera styret, v/Cathrin Valestrand, 
i hende innan 26. februar.

Vel møtt! styret

tlf. 56 30 29 50  
e-post: post@osogfusa.no
www.osogfusa.no

Bli abonnent! Få eAvisa med på kjøpet




