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 Veckobrev 30 oktober – 5 november 

Veckan som gått: 

Den 19 oktober samlades man åter för att spela rysk roulett. 

Fullsatt som vanligt. Alla vinster gick åt.  

Lördagen den 21 oktober hade vi säsongens första fest, 

kräftskivan. En mycket lyckad kväll med god paj till förrätt och 

alla dessa kräftor, räkor och goda såser till huvudrätt. Efter 

allt detta serverades det kaffe med tårta. Sist men inte minst 

hade vi levande musik att dansa till.  

Innevarande vecka:  

Tisdag 24/10 gav sig några av våra medlemmar ut på en 

heldagsresa till Guadalhorcedalen. Det blev 

olivoljeframställning, lunch mm. 

Onsdag 25/10 startade något nytt, nämligen gympa till musik 

s.k. Rock´n Roll-gympa. Hur denna togs emot får ni veta mer 

om i kommande program.  

På lördag 28/10 kommer trivselträffen med V75 tillbaka. För 

att kunna vara med och ev. vinna något måste man köpa 

minst en andel. Detta görs hos klubbvärden. Som jag skrev i 

förra programmet kommer det också att finnas mat att köpa. 

Denna gång kalops med alla tillbehör.    

Nästa veckas aktiviteter ser ni på nästa sida: 

Veckans bild!  

  

 

Händer i 

november 

Den 9 november är det 

dags för 

Surströmmingsfest. 

Anmälan till denna fest 

kan göras fr.o.m i 

morgon den 26/10. Pris 

för denna fest är 18 

euro. Som vanligt är det 

klubbvärden som tar 

emot anmälan.  

 

Den 18 november är det 

återigen fest. Denna 

gång handlar det om 

Höstfesten. 

Anmälningsblankett till 

denna fest kommer att 

finnas hos klubbvärden 

fr.o.m 6 november.  
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Måndag 30/10 

Värdar: B-A och Nina 

- Boule i Parque Rosario i Los Boliches kl. 12.30 

 

Tisdag 31/10 

Värdar: Viljo och Tuulikki 

- Spanskakurs med Rosita kl. 09.30 – 11.00 

 

Onsdag 1/11 

Värdar:  Boris och Karin L 

De goda våfflorna med sylt och grädde kommer att finnas att köpa.  

- Rock´n Rollgympa med Carol kl. 15.15 

 

Torsdag 2/11 

Värdar:  Tommy och Karin L 

- Målarkurs kl. 15.00 

 

Fredag 3/11 

Värdar: Göran och Anna D 

- 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 4/11 

TRIVSELTRÄFF med V75.  Andelar till spelet kan köpas hos 

klubbvärden som vanligt. Öppet från kl. 14.00 med matservering ca 

14.30-15.00 

 

Vid pennan(datorn) 

Christine  

 

 

 

 

 

 


