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Veckobrev 16/11-22/11 (V47) 

Fredagarna med rouletten är en välbesökt aktivitet. Här samlas alla 

medlemmar som hoppas på en lite vinst i form av en flaska vin, sprit eller ett 

nytt spel för att bara nämna några.  

Lördagarna då vi har trivselträff med V75 börjar också att fyllas av hop pfulla  

och ”hungriga” deltagare.  

Så till veckans aktiviteter.  

På måndag 16/11 och fredag 20/11 är det boule i parque Rosario i Los 

Boliches kl. 12.30. På tisdag 17/11 kl. 09.30 är det spanska för nybörjare och 

kl. 15.30 är det släktforskning. På onsdag 

18/11 spelas det bridge kl. 11.00-13.00. 

Torsdag 19/11 är det målarkurs kl. 

15.00. På fredag den 20/11 är det som 

vanligt rysk roulett kl. 16.00.  

På måndag den 16/11 kl.  15.30 är det 

möte för klubb- och köksvärdar. Här går 

vi igenom arbetsuppgifter för båda 

grupperna. Vilka blanketter som ska 

användas etc.   

På tisdag den 17/11 är det dags för 

styrelsemöte kl. 13.00 och därefter på 

onsdagen 18/11 är det medlemsmöte  

kl. 15.00 

 

På lördag den 21/11 är det månadens begivenhet ”Höstfesten” (se bif. Affisch) 

 

1 eller 2 december planerar vi en dagsutflykt till Rute med besök på choklad - 

och sockermuseum m.m. Även ett restaurangbesök är inplane rat. Vi 

återkommer med pris.  

Det är hög tid att betala medlemsavgiften för 2016.  
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Veckoprogram 16/11-22/11  

Måndag 

16/11 

Värdar: Bengt och Anita 

 Boule spelas i Parque Rosario, Los boliches 12.30   
 Informationsträff för klubb- och köksvärdar kl. 15.30 

Tisdag 

17/11 

 

Värdar: Viljo, Tuulikki och Maila 

 Nybörjarspanska kl.  09.30 Lärare är Inger Ek   

 Styrelsemöte kl. 13.00 

 Släktforskning med Stig Lidén Andersson, kl. 15.30  

Onsdag 

18/11 
 

 

Värdar: Boris, Myran och Ingrid  

Goda våfflor serveras som vanligt  

 Bridge kl. 11.00-13.00 

 Medlemsmöte kl. 15.00 Välkomna! 

Torsdag 

19/11 

Värdar: Hans, Inga-Lill och Lena H 

Härlig fisksoppa serveras med gott bröd  

 Målarkurs med Carol kl. 15.00  

Fredag 

20/11 

Värdar: Margaretha och Elisabeth  

Fräsch skaldjurssmörgås serveras 

 Boule spelas i Parque Rosario, Los boliches 12.30  

 Rysk roulett kl. 16.00  (Kom i god tid!)  Vi serverar vår goda 

korv.  

Lördag 

21/11 

Höstfest! Kl. 18.00. Då är alla välkomna som har anmält sig.  

 

Välkommen till klubben där vi trivs och har roligare 


