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 Veckobrev 16 – 22 januari 

Nu är vi på gång. Kommande vecka börjar såväl Square-dance som spanskalektionerna igen.  

Vad beträffar Square-dance så är det inte längre nybörjare som gäller utan man går vidare 

mot lite svårare och mer utvecklande lärdomar.  

Spanskalektionerna börjar igen på tisdagen, Rosita fortsätter med att lära ut bra kunskaper i 

spanska språket.  

 

Detta händer  

Förutom veckans vanliga aktiviteter så har vi årets första fest ”Vinterfesten”.  Anmälan görs 

hos klubbvärden. Absolut sista anmälningsdag blir på onsdag den 18 januari.  

Vi närmar oss också årsmötet med stormsteg. Dokumentation inför detta kommer att finnas 

på klubben 1 februari 2017. Kom också ihåg att man måste ha betalat årsavgiften för att få 

delta i årsmötet.  

Övrigt under veckan hittar ni i veckoprogrammet. 

Innevarande vecka: 

På  fredag, 13/1 är det dags för första Roulett-spelet för i år. Som vanligt goda priser och 

naturligtvis paus med den ”goda” korven för de som vill.  

På lördag, 14/1, återkommer Trivselträffen med V75. Det blir god hemlagad mat, denna gång 

skinka med rotmos och naturligtvis någon liten efterrätt. Maten serveras från kl. 14.30 och 

framåt. 

 

Så blir det reklam: 

Den årliga mandelblomsresan kommer att gå av stapeln den 24 januari. Mer information 

kommer snart, vi väntar på Magdalenas info. Priset blir 46 euro/person för 

medlemmar och 49 euro/person för icke medlemmar.  

 

Det är återigen dags för SPONTANKÖREN med körledare Bodil Bendixon. Datum blir 10-12 

mars. 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. 
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På onsdag kl. 15.00 kommer Kia Englund till klubben för att presentera ”Medicinsk Qigong”. 

Ta med mjuka kläder. Priset för detta är 4 euro/gång.  

 

Måndag 16/1 

Värdar:  Bengt och Anita 

 Boule i Parque Rosario i Los Boliches kl. 12.30 

 Fortsättningskurs i Square-dance med Anders och Birgitta kl. 15.30.   

 

Tisdag 17/1 

Värdar: Lennart och Anna-Lena 

 Spanska med Rosita kl. 09.30-11.00.  

 

Onsdag 18/1 

Värdar: Kenneth och Birgitta 

De goda våfflorna kommer förstås att finnas att köpa 

 KUBB i Parque Rosario i Los Boliches kl. 12.30 

 NYHET! Medicinsk Qigong med Kia Englund kl. 15.00. Obs! Ta med mjuka kläder! 

 

Torsdag 19/1 

Värdar: Anders R och Inga-Lill och Elisabeth R 

Ärtsoppa, pannkakor och punsch serveras 

 Målarkurs kl. 15.00 

 Styrelsemöte kl. 15.00 

 

Fredag 20/1 

Värdar: Eva och Myran 

 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.  

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

 

Lördag 21/1 

Alla som anmält sig till ”Vinterfesten” är hjärtligt välkomna till klubben för att inta mat och 

dryck och ha en trevlig afton med musik och sång.  Vi börjar kl. 18.00 och slutar, tja när ni 

känner för det…… 


