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 Veckobrev 16 – 22 oktober 

Veckorna går fort och det är redan dags för nästa veckas 

brev.  

Hänt sedan sist är att vi har beställt en ny drickakyl då den 

gamla nu helt har lagt av och inte längre kan lagas. Vi 

hoppas på leverans snarast.  

Innehållet i veckans brev: 

I tisdags, 10/10 startade spanskakursen med Rosita igen. 

Välbesökt som vanligt.   

Idag torsdag den 12/10 är det tid för målarkursens deltagare 

att träffas kl. 15.00 

Den 13/10 är det återigen roulett. Då kommer det att finnas 

många vinster av såväl olika alkoholhaltiga drycker samt en 

del ätbart också.  

Tyvärr kommer det inte att bli någon qigong denna höst på 

klubben. Kia kommer att ha qigong på Svenska Kyrkan        

kl. 10.30 på fredagarna för er som är intresserade av att 

fortsätta med denna aktivitet.  

Övriga aktiviteter ses bäst under veckoplaneringen på nästa 

sida.   

 

Veckans bild!  

 

Händer i oktober 

Kräftskiva. Denna fest är 

fulltecknad. Alla som har 

anmält sig är hjärtligt 

välkomna kl. 18.00 den 

21 oktober.  

Den 24/10 finns det 

möjlighet att följa med på 

en resa som Odd Fellow 

har anordnat. Anmälan 

görs hos klubbvärden.  

Den 28/10 ska 

trivselträffen med V75 

starta igen. Som vanligt 

börjar spelet kl. 16.20. 

Innan dess kommer det 

att serveras något ätbart.  

Händer i 

november 

Surströmming blir det 

den 9 november.  

Anmälningsblankett 

kommer att finnas ca två 

veckor innan hos 

klubbvärden.  

Höstfesten den 18 

november kommer denna 

fest att hållas. Mer 

information senare.  
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Måndag 16/10 

Värdar: Bengt och Anita 

Bengt kan som vanligt svara på frågor om datorer och telefoner. 

- Boule i Parque Rosario i Los Boliches kl. 12.30 

 

Tisdag 17/10 

Värdar: Viljo och Tuulikki 

Tuulikki serverar sin goda gravade lax 

- Spanskakurs med Rosita kl. 09.30 – 11.00 

 

Onsdag 18/10 

Värdar:  Boris och Nina 

Det serveras goda våfflor med sylt och grädde 

 

Torsdag 19/10 

Värdar:  Tommy och Rigmor 

- Målarkurs kl. 15.00 

 

Fredag 20/10 

Värdar: Eva och Anja 

- Boule i Parque Rosario i Los Boliches kl. 12.30 

- Rysk Roulett! I pausen serveras den goda korven. Massor av 

vinster och många skratt utlovas. 

 

Lördag 21/10 

KRÄFTSKIVA! Alla som anmält sig till denna fest är varmt välkomna. 

Kl. 18 slås dörrarna upp. 

 

 

 

Vid pennan(datorn) 

Christine  

 

 

 

 

 

 


