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 Veckobrev 2 – 8 oktober 

Välkomna tillbaka! Hoppas sommaren har varit bra och att återkomsten till Fuengirola 

och Club Nórdico blir en trevlig fortsättning på ”sommaren”.  

Nu är det åter dags att slå upp dörrarna för en ny säsong. Många aktiviteter och 

trevliga dagar på klubben väntar, detta varvat med fester, resor och annat smått och 

gott.  

Denna första vecka är förstås ganska mager. Sen kommer vi successivt att komma 

igång med allt: 

Händer i oktober:  

- Boulespelet börjar den 9 oktober. Kommer som vanligt att spelas både 

måndagar och fredagar.  

- Spanskakursen startar den 10 oktober.  

- Rouletten sätter igång den 13 oktober.  

- Kräftskiva den 21 oktober. 

- V75 har vi ännu inget datum för. Återkommer så snart vi vet mer.  

Även om vi startar lite långsamt kommer hösten med största sannolikhet bli 

händelserik.  

För att vi ska kunna genomföra allt detta behöver vi ju hjälp. Första veckan saknar vi 

ett antal värdar. Nedan finner ni dagarna som behöver fyllas, dels för denna första 

vecka men också för resten av oktober månad.  

Måndag 2/10, behöver vi någon som kan tänka sig att vara köksvärd.  

Torsdag 5/10 behöver vi en köksvärd  

Fredag 6/10 behöver vi en klubbvärd 

 

Resten av oktober behöver vi värdar enligt följande:  

Onsdag 11/10 och torsdag 12/10 saknas både klubb- och köksvärd.  

Måndag 16/10 och 30/10 behöver vi köksvärd.  

Torsdag 19/10 saknas köksvärd. 

Onsdag 25/10 och torsdag 26/10 saknas både klubb- och köksvärd 
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Den 21 oktober är det dags för årets kräftfest. Eftersom jag inte kommer ihåg om vi 

har arrangörer till denna fest går jag ut med förfrågan om detta också.   

Hör av er snarast till klubbvärden så att vi kan fylla i där det fattas namn. 

 

              

 

 

 

Måndag 2/10 

Värdar: B-A och ??? 

Tisdag 3/10 

Värdar: Viljo och Tuulikki 

 

Onsdag 4/10 

Värdar:  Boris och Nina 

 

Torsdag 5/10 

Värdar:  Tommy och??? 

 

Fredag 6/10 

Värdar: ?? och Anja 

 

 

Vid pennan(datorn) 

Christine  

 

 

 

 

 

 


