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 Veckobrev 5-11 december 

Förra veckan avslutades med Roulett,  25/11. Som vanligt var det många som var 

intresserade och fyllde lokalen.  

Den 26/11 hade vi trivselträff och då serverades det kålpudding 

och äppelkaka. Även denna dag drog mycket folk som förutom att 

äta spelade V75. Tyvärr inte så bra. Bara 4 rätt.  

I söndags den 27/11 hade vi Elvis-presentation med julsånger. Det 

var Ulf Schöning som stod för presentationen och  som hade valt ut 

Elvis fina julsånger. Dessutom serverades det hamburgare ”the 

american way”. Även denna aktivitet drog mycket folk.  

Trots regn och rusk hade alla aktiviteterna fullt hus!!! 

 

Innevarande vecka: 

Idag 1/12 är det dags för PUB-afton. Då blir det som vanligt sång 

och musik. Calle spelar dragspel och Lars spelar gitarr. Det 

serveras tapas att äta.  

2/12 är det återigen dags för ROULETT med många fina vinster och den goda korven.  

3/12 har vi TRIVSELTRÄFF. Denna gång serveras det  dillkött och potatis. Till efterrätt blir 

det en spännande bärdessert a la Inga-Lill. 

  

Så till veckans händelser 

- Den 5/12 16.45 är det luciaträning för er som ska delta i luciatåget.  

- Den 5/12 kl. 15.00 är det styrelsemöte 

- Den 6/12 kl. 18.00 kommer vi att ha filmvisning igen. Vi visar:  ”En man som heter 

Ove”. 

- Den 7/12 är det återigen dags för medlemsmöte. Det blir det sista före nyår.  

- Den 9/12 Roulett och den 10/12 Trivselträff. Det är för övrigt sista trivselträffen för i 

år.  

- Den 11/12 är det julpyssel med bakning på klubben. Kom med förslag så att vi kan 

hinna köpa ingredienser. OBS! Skriv upp er på listan som hänger på anslagstavlan om 

ni vill vara med om julstöket. 
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Reklam för kommande händelser 

- Lucia firas traditionsenligt den 13/12 kl. 18.00. Då kommer det att bli såväl 

risgrynsgröt som olika smörgåsar, bl.a. skinksmörgås samt förstås kaffe och kaka. 

Anmälan sker till klubbvärden senast den 8/12. Kostnaden för detta blir 15 euro för 

medlemmar och l8 för gäster.  (För att arrangörerna ska kunna hantera detta 

evenemang mitt i veckan kommer det att vara stängt denna tisdag.) 

- 24/12 firar vi jul. (Se bif. Affisch.) Anmälan till julafton kan göras från och med den 8 

december. Då finns listan hos klubbvärden.  

- 31/12 är det dags att fira in det nya året. Mer information kommer i nästa veckoblad.  

   

 

VARNING!! Det har kommit till vår kännedom att medlemmar har fått info på sin dator om 

hjälp att rensa gamla filer för att datorn ska fungera bättre. Allt till en kostnad av 350kr. 

OBS! GÖR DET INTE!! Man tömmer bankkortet vid betalning!!! 

 

Året närmar sig sitt slut och det är dags att betala medlemsavgift för 2017.  
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Måndag 5/12 

Värdar:  Bengt och Anita 

 Boule i Parque Rosario i Los Boliches kl. 12.30 

 Square-dance med Anders och Birgitta kl. 15.30. Avslutning för i år.  

 Luciaträning 16.45 för de som ska delta i luciatåget.  

 Styrelsemöte kl. 15.00 

 

Tisdag 6/12 

Värdar: Viljo och Tuulikki 

Tuulikki serverar sin goda lax.  

 Spanska med Rosita kl. 09.30-11.00. Detta blir sista spanskakursen för i år.  

 Filmkväll kl. 18.00. Vi visar: ”En man som heter Ove” 

 

Onsdag 7/12 

Värdar: Anders och Nina 

De goda våfflorna kommer förstås att finnas att köpa 

 KUBB i Parque Rosario i Los Boliches kl. 12.30 

 Medlemsmöte kl. 15.00 

 

Torsdag 8/12 

Värdar: Anders R och Inga-Lill och Elisabeth R 

Det serveras köttfärslimpa med potatis denna torsdag. (Ärtsoppan är slut för i år) 

 Målarkurs kl. 15.00 

 

Fredag 9/12 

Värdar: Hans Stenbäck och Elisabeth L 

Elisabeth serverar sina härliga skaldjurssmörgåsar. 

 Boule i Parque Rosario i Los Boliches kl. 12.30 

 Vattengympa kl. 12.00. Tommy  möter utanför mellan kl. 11.30-11.45. Glöm INTE 

badmössa och badskor. (Detta blir sista vattengympan för i år) 

 ”Rysk Roulett” med B-A startar kl. 16.00. Den goda korven serveras i pausen.  

 

Lördag 10/12 

 TRIVSELTRÄFF  med V75. Mat serveras ca 14.30-16.30 eller tills alla är nöjda. Med 

reservation för att maten tar slut förstås. (Det blir sista trivselträffen för i år) 

 

Söndag 11/12 

JULPYSSEL och bakning. Samling kl. 11.00. Vi gör julgodis och bakar samt förbereder 

lucia och julafton.  


