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Veckobrev 30/11- 6/12 (V49) 

Lördag den 21/11 var det dags för höstfesten. Drygt 60 personer hade anmält 

sig. Mycket glädjande då det på tidigare fester varit lite dålig uppslutning.  

Man serverade 3-rätters meny som inhandlats från ett cateringföretag . Kvällen 

var enligt uppgift trevlig och avslutades först sent på natten.  

Så den kommande veckans aktiviteter;  

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

Córdoba. Där besöker vi ett sockermuseum ”La Flor de Rute”. I själva staden 

Rute kommer vi att uppleva anistillverkning på ”Destilerias Duende”  och 

skinkprovning på ”Casa museo del Jamón” . Därefter är det dags för lunch på en 

lokal venta. Efter lunchen åker vi vidare för att köpa spanskt julgodis på 

konsthantverksmuseet. 

Man tillverkar mantecados, 

turron och marsipan. Till 

sist besöker vi 

chokladmuséet ”Belén de 

chocolate”. (Se affisch som 

skickats ut). Det finns 

fortfarande platser kvar. 

Anmälan senast under 

fredagen 27/11.  

 På måndag 30/11 och fredag 4/12 är det boule i parque Rosario i Los Boliches 

kl. 12.30. Tisdag 1/12 är det spanskundervisniing kl. 09.30. Onsdag den 2/12 

spelas det bridge kl. 11.00-13.00. Torsdag 3/12 är det målarkurs kl. 15.00.  

På fredag den 4/12  är det som vanligt rysk roulett kl. 16.00. Där serveras  

”den goda” korven.  

På lördag den 5/12  är det trivselträff, det blir den sista trivselträffen för 

hösten.  Servering  av mat börjar kl. 14.00 och hålle r på till dess att maten är 

slut….  

 

Loppis  har öppnat. Välkomna med saker som  ni vill sälja, samtidigt kan ni 

titta på det som finns och ev. köpa något.  
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Veckoprogram 30/11-6/12  

Måndag 

30/11 

Värdar: Bengt och Anita 

 Boule spelas i Parque Rosario, Los boliches 12.30  
 

Tisdag 

1/12 
Värdar: Viljo och Tuulikki  

Tuulikki serverar sin goda lax.  

 Nybörjarspanska kl.  09.30 Lärare är Inger Ek   

Onsdag 

2/12 
 

 

Värdar: Boris och Myran 

Myran gör sina goda våfflor.  

 Bridge kl. 11.00-13.00 
 Resa till Rute  

Torsdag 

3/12 

Värdar: Hans och Inga-Lill  

Inga-Lill serverar ärtsoppa med punsch  

 Målarkurs med Carol kl. 15.00  

Fredag 

4/12 

Värdar: Margaretha och Evy 

Evy serverar goda smörgåsar med skaldjursröra  

 Boule spelas i Parque Rosario, Los boliches 12.30  

 Rysk roulett kl. 16.00  (Kom i god tid!)  Den goda korven 

serveras.  

Lördag 

5/12 

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

14.00 och håller på till dess maten är slut.  

 

Välkommen till klubben där vi trivs och har roligare 


