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 Veckobrev 12-23 december 

Detta veckobrev kommer att bli det sista som skickas ut före jul. Vi återkommer igen när vi 

öppnar 2017. 

Förra veckan avslutades med Roulett, 2/12. Som vanligt var det många medlemmar som 

spelade och hade roligt.  Dagen efter hade vi trivselträff med V75.Tyvärr gick inte spelet så 

bra, men maten var god enligt de som åt. Det serverades dillkött med potatis samt liten kaka. 

 

I tisdags, 6/12 hade vi bio på klubben. Då visades ”En man som heter Ove”. Salongen var 

välfylld. Ca 30 personer kom för att följa Oves liv på vita duken.  

 

På lördag är det sista trivselträffen för i år. Då bjuds det på en enkel ”nobel”-middag i form 

av brochetta, fläskfilé och en dessert.  

 

På söndag de 11/12 har vi pysseldag på klubben. Det bakas och fixas inför lucia och jul. 

Anmälan kan göras på lista på anslagstavlan.  

 

I den kommande veckan har vi många aktiviteter. 

- Tisdag 13/12 är det luciafirande. Då blir det luciatåg med allt som ska ingå i detta. 

Det är fulltecknat. 

- På fredagen den 16/12 är det sista Roulettspelet för i år. Då blir det lite speciellt med 

tanke på jul.  

 

Julen närmar sig och 

- Julafton firas traditionsenligt. Alla som anmäler sig till detta firande ska köpa en liten 

present för högst 5 euro. Dessa kommer sedan att delas ut vid julklappsutdelningen. 

Anmälan till julaftonsfirandet kan göras hos klubbvärden. Blanketten läggs ut idag 

torsdag den 8/12.  

- Nyårsafton firas också med något litet att äta och gemensam promenad till ”El 

Ayuntamiento” för att med cava och druvor ta emot det nya året. Anmälan till 

nyårsfesten läggs ut torsdagen 15/12. 

-  

Det är återigen dags för SPONTANKÖREN med körledare är Bodil Bendixon. Anmäl er på 

listan som hänger på anslagstavlan eller till thomellmagdalena@gmail.com eller på telefon 

654 432 097. Viktigt att tänka på är att det krävs minst 50 personer för att kunna genomföra 

detta projekt.  

 

Året närmar sig sitt slut och det är dags att betala medlemsavgift för 2017.  

mailto:thomellmagdalena@gmail.com
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Måndag 12/12 

Värdar:  B-A och Christina 

 Boule i Parque Rosario i Los Boliches kl. 12.30 

 

Tisdag 13/12 

Värdar: STÄNGT för luciaförberedelser.  

 

Onsdag 14/12 

Värdar: Boris och Evy 

De goda våfflorna kommer förstås att finnas att köpa 

 KUBB i Parque Rosario i Los Boliches kl. 12.30 

 

Torsdag 15/12 

Värdar: Tommy och U-B och Anita 

 Målarkurs kl. 15.00 

 

Fredag 16/12 

Värdar: Kenneth och Anja 

 Boule i Parque Rosario i Los Boliches kl. 12.30 

 ”Rysk Roulett” med B-A startar kl. 16.00. Detta är sista roulettspelet för i år. Lite 

annorlunda blir det med anledning av julen.  
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Måndag 19/12 

Värdar: Bengt och Anita 

 Boule i Parque Rosario i Los Boliches kl. 12.30 

 

Tisdag 20/12 

Värdar: Viljo och Tuulikki 

 

Onsdag 21/12 

Våfflor serveras som vanligt.  

Värdar: Anders och Nina 

 KUBB i Parque Rosario i Los Boliches kl. 12.30 

 

Torsdag 22/12 

Värdar: Kenneth och Birgitta 

 Målarkurs kl. 15.00 

 

Fredag 23/12 

Värdar: STÄNGT 

 

Till sist: 

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR 

Önskar 

Styrelsen på Club Nórdico 

 

 


