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Veckobrev 23- 29/11 (V48) 

Måndag 16/11  hade vi klubbvärdsmöte. Här hade Evy information för 

klubbvärdarna. Man visade hur kvitton skulle skrivas  och vem som skulle ha 

vad i kvittoblocket. Även info om registerkorten, vikten av att fylla i alla fält 

och skriva tydligt. För köksvärdarna var det Inga-Lill som stod för 

informationen. Hon tog upp hur viktigt det är att hålla ordning i köket, tänka 

på hygienen med handtvätt, datummärkning av varor man tagit fram från 

frysen etc.  

Tisdag 17/11  hade vi månadens styrelsemöte. Här gicks  det igenom 

ansvarsområden, status i lokalen, ekonomi mm. Det beslutades också att 

medlemsavgiften ska vara betald före 

31/12. Annars är man inte medlem när 

det nya året infaller. Självklart betalar 

man när man kommer ner under året.  

Men planerar man att delta i klubbens  

aktiviteter i början av året ska 

medlemsavgiften vara betald.   

Onsdag 18/11  hade vi besök på 

medlemsmötet av Juan Pacheco från  

begravningsbyrån ”La Nueva” .   Han 

berättade om vad som händer om man 

avlider i Spanien.  Han berättade om 

vart man vänder sig, kostnader, viktiga 

telefonnummer m.m. Vi kommer att lägga upp informationen på hemsidan även 

om de ännu inte är företagsmedlemmar då detta är en viktig information för 

medlemmarna.  

Onsdag 2 december  gör vi en endagsutflykt till Rute , en by i provinsen 

Córdoba. Vi kommer att besöka ett sockermuseum ”La Flor de Rute”  där man 

kan köpa spanskt julgodis. Vid ankomst till själva staden Rute kommer vi att 

besöka ”Destilerias Duende” med anismuseum.  Efter detta  är det dags för 

smakprov av skinka på ”Casa museo del Jamon”.  Så är det dags för lunch på en 

lokal venta. Dagen fortsätter med besök på  konsthantverksmuseet för 

Mantecados, Turron och Marcipan. Sist men inte minst chokladmuséet ”Belen 

de Chocolate”. Allt detta till priset 60 euro.  



 
 

Club Nórdico 
Calle Hernán Cortés 4, Fuengirola 

Tlf. 952 667 067 
Clubnordico.eu 

clubnordico@gmail.com 

 
Så till  veckans aktiviteter:  

På måndag 23/11 och fredag 27/11 är det boule i parque Rosario i Los 

Boliches kl. 12.30. På tisdag 24/11 kl. 09.30 är det spanska för nybörjare .  På 

onsdag 25/11 spelas det bridge kl. 11.00-13.00. Torsdag 26/11 är det 

målarkurs kl. 15.00.  

Sista torsdagen i månaden! PUB-afton den 26/11 kl. 19.00. Det serveras 

smårätter och det blir som vanligt sång och musik och roliga historier.  

På fredag den 27/11  är det som vanligt rysk roulett kl. 16.00. Det serveras 

förstås korv.  

På lördag den 28/11  är det återigen trivselträff.  Servering  av mat börjar kl. 

14.00 och håller  på ti ll dess att maten är slut….  

 

Släktforsningen är nu slut för säsongen.  
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Veckoprogram 23-29/11  

Måndag 

23/11 

Värdar: B-A och Annicka 

 Annicka serverar pitepalt och kroppkakor  

 Boule spelas i Parque Rosario, Los boliches 12.30   
 

Tisdag 

24/11 
 

Värdar: Lars-Gunnar och Nina L 

 Nybörjarspanska kl.  09.30 Lärare är Inger Ek   

 

Onsdag 

25/11 
 

 

Värdar: Anders B och Nina G 

 Bridge kl. 11.00-13.00 

 

Torsdag 

26/11 

Värdar: Tommy och U-B 

Ärtsoppa med punsch serveras 

 Målarkurs med Carol kl. 15.00 

 PUB-afton med tapas, sång och musik och roliga historier kl.  

19.00 

Fredag 

27/11 

Värdar: Jan Ki och Anja 

 Boule spelas i Parque Rosario, Los boliches 12.30  

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

korv.  

Lördag 

28/11 

Trivselträff med V75 och god hemlagad mat. Mat serveras från ca kl. 

14.00 så långt maten räcker.   

 

Välkommen till klubben där vi trivs och har roligare 


