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Veckobrev 19 - 25 februari 

Den 9 februari var det som vanligt Roulett på 

fredagseftermiddagen. Det var som vanligt välbesökt.   

I lördags den 10 februari var det åter trivselträff med V75.     

7 rätt igen!!!! Och denna gång blev det faktiskt en liten 

utdelning. 9 euro per andel!!! Så, som ni märker så är killarna 

på gång. Kom och var med på lördag den 17/2. Visserligen 

finns inget i potten denna gång. Men killarna är på plats och 

gör sitt allra bästa för ännu en vinst.   

Innevarande vecka har vi också haft och ska ha en del 
aktiviteter.  
I tisdags kväll hade vi Ulf Schöning här som pratade om 
Johnny Cash. Rigmors goda hamburgare serverades. 
Lokalen var minst sagt full. Trevligt! 
 
Igår eftermiddag, 14/2, var det dags för årsmöte. Ny styrelse 
valdes. Några styrelsemedlemmar lämnade och några 
valdes in som nya.  
 
Förutom detta har vi kunnat visa en del från OS på vår nya 
TV.  
 
Ikväll, 15/2, kommer matchen mellan Östersund-Arsenal 
visas. Det blir tilltugg i form av småpajer. Serveringen öppnar 
kl. 18.00 och matchen börjar kl. 19.00. Sändningen med 
försnack är igång kl. 18.00. 
 
I morgon fredag, 16/2, är det som vanligt Rysk Roulett         
kl. 16.00.  
 
Vi har, som många redan vet, skaffat en Facebook-grupp. 

Den heter Club Nórdico Fuengirola. För medlemskap anges 

medlemsnummer.  

De tävlingar från OS som sänds under dagtid kommer vi att visa på klubben. Hittills 

har Sverige lyckats få 3 guld och 2 silver i OS-tävlingarna. Heja Sverige!  

 

 

Detta händer i 

februari  

 

24 februari kommer det att 

bli ”skaldjursfrossa” Det blir 

langostinos.  

Pris: 

Medlemmar 18 euro.  

Ej medlemmar 21 euro. 

Anmälan görs till 

klubbvärden fr.o.m 12/2. 

 

Fler vandringar med Anna-

Lena och Gösta är 

planerade. Den första 

planerade datumet är den 

4/3.  

 

Den 27/2 genomförs den 

första resan till Finca la 

Vida för i år. Den är 

fulltecknad men det 

kommer ytterligare en resa 

den 15/3 där det finns 

platser. Pris för resan är: 

33 euro..  
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För information kan vi nämna att vi nu har fått ett antal nya företagsmedlemmar.  

De kommer att komma hit på nästa medlemsmöte och presentera sig själva och sin 

verksamhet.  

Våra medlemmar är:  

Restaurante Tres Amigos på Calle Martinez Catena, Fuengirola.  Där har 

klubbmedlemmar 10% rabatt mot uppvisande av medlemskort.  

Åsa Pettersson fastighetsförmedlning på svenska. Ni kan läsa om henne 

www.asapettersson.com 

Sector Alarm. Kontaktperson Rebeca Jiménez Hansson. www.sectoralarm.es 

Physiospain. Rolf Martinssen. www.physiospain.com 

Daytona Computer. http://www.daytona.es/ 
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Måndag 19/2 

Värdar: B-A och Evy 

- Kl. 12.30. Boule i Parque Rosario i Los Boliches  

- Kl. 15.30 Yoga  

 

Tisdag 20/2 

Värdar: Viljo och Tuulikki 

Tuulikki serverar smörgås med gravad lax 

- Kl. 09.30-11.00.Spanskakurs. Rosita har semester men 

gruppen träffas ändå för självstudier. 

 

Onsdag 21/2 

Värdar: Boris och Nina 

Nina serverar våfflor med sylt och grädde 

- Kl. 15.15 är det åter dags för Rock´n Roll-gympa.  

 

Torsdag 22/2 

Värdar:  Tommy, Kenneth och Birgitta 

Birgitta serverar ärtsoppa och pannkakor med punsch 

- Kl. 15.15. Målarkurs 

 

Fredag 23/2 

Värdar: Bengt och Anita 

Bengt kan hjälpa till med allehanda telefon- och dataproblem 

Kl. 12.30. Boule i Parque Rosario i Los Boliches  

Kl. 16.00 Roulett. Den goda korven serveras i pausen.  

 

Lördag 24/2 

MÅNADSFEST!! Denna gång blir det skaldjursfest. Det blir en förrätt 

förstås och sedan langostinos i mängd.  

 

/Christine 

 

 


