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 Veckobrev 23 – 29 oktober 

Förra veckan avslutades med säsongens första roulett-spel. 

Det blev en riktig anstormning med hågade spelälskare, 

redan halv fyra var det fullt. Tyvärr fick några vända då det 

inte fanns några platser kvar.  

Nu på lördag den 21/10 kl. 18.00 har vi årets första fest. Det 

är som vanligt kräftskivan som inleder säsongen.  

Nu börjar det bli som vanligt med aktiviteterna under veckan. 

Spanska, målarkurs, boule och roulett. Alla är de igång. Sen 

har ytterligare en aktivitet och den är: 

Rock´n Roll-gympa! 

Carol startar denna gympa den 25 oktober kl. 15.15. Det är 

lätt gymnastik som alla kan klara av. Alla som vill är 

välkomna, ingen föranmälan behövs. Carol låter dock 

meddela att man ska ta med sig en flaska med vatten.   

Den 28 oktober är det dags för första Trivselträffen med V75. 

Andelar kan som vanligt köpas hos klubbvärden. 5 

euro/andel. Det kommer att serveras kalops med rödbetor 

och kokt potatis till samma låga pris som tidigare. 6 euro.  

Övriga aktiviteter ses bäst under veckoplaneringen på nästa 

sida.   

Veckans bild!  

 

Händer i oktober 

Endagsresa. Den 24/10 

finns det möjlighet att 

följa med på en resa som 

Odd Fellow har anordnat. 

Anmälan görs hos 

klubbvärden. Resan går 

till Guadalhorce-dalen. 

Mer info finns hos 

klubbvärden.  

Händer i 

november 

Surströmming blir det 

den 9 november.  

Anmälningsblankett 

kommer att finnas hos 

klubbvärden fr.o.m 26/10 

Höstfesten har vi den 

18/10. Tiden är som 

vanligt kl. 18.00. 

Anmälan till denna fest 

kommer att finnas 

tillgänglig 14 dagar innan 

festen.  
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Måndag 23/10 

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 24/10 

Värdar: Anssi och Lena 

- Spanskakurs med Rosita kl. 09.30 – 11.00 

 

Onsdag 25/10 

Värdar:  Ramon och Rauni 

- Rock´n Rollgympa med Carol kl. 15.15 

 

Torsdag 26/10 

Värdar:  Göran och Anna 

- Målarkurs kl. 15.00 

 

Fredag 27/10 

Värdar: Jan Englund och Elisabeth L 

- 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 28/10 

TRIVSELTRÄFF med V75.  Andelar till spelet kan köpas hos 

klubbvärden som vanligt.  

 

 

Vid pennan(datorn) 

Christine  

 

 

 

 

 

 


