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Veckobrev 5 – 11 februari 

I lördags den 27/1 fick vi 7 rätt på V75. Till slut, efter många 

veckor med 6 rätt. Man får ju inte vara riktigt glad förstås för 

utdelning blev det inte. Vi fick in 4193 kronor som läggs i 

potten till nästa spel. Det innebär att det kommer att finnas 

mycket pengar att spela för på lördag. Så då vill det till att vara 

med och spela för att kunna vara med OM det blir vinst på 

lördag den 3/2  

I söndags den 28/1 var det promenad upp till Mijas där man 

intog en god lunch efter en tuff promenad uppför backarna till 

Mijas. Som tur var hann man detta innan stormen kom.  

 

Den 30/1 var det dags för årets mandelblomsresa. Den gick 

genom ”Montes de Malaga” med en vidunderlig utsikt och via 

en väg som vid flera tillfällen slog knut på sig själv. Det blev 

stopp både för morgonfika och sedan vinprovning. Därefter 

besöktes en liten fabrik där man gör ostar och korvar av 

många slag. Innan hemfärd blev det lunch med vin och kaffe 

m.m. 

 

Ikväll den 1 februari kl. 19.00 är det åter dags för Trio de los 

Primos att spela ballader och blues på klubben. Inträde 5 

euro.   

 

Vi har, som många redan vet, skaffat en Facebook-grupp. Den 

heter Club Nórdico Fuengirola. För att kunna gå med i denna 

grupp måste man ange medlemsnummer. Gruppen är 

nämligen sluten och bara till för medlemmar i Club Nórdico.   

 

Nytt år och ny medlemsavgift! Tänk på att betala 

medlemsavgiften. Den är grunden för deltagande i fester, 

resor mm till klubbens priser.  

 

 

Detta händer i 

februari  

 

4 februari har vi årets 

personalfest. Ni som 

anmält er till denna fest 

är förstås hjärtligt 

välkomna! 

 

Kallelse årsmöte! 

14 februari kl. 15.15 

Som vanligt gäller att 

medlemsavgiften ska 

vara betald för att få 

vara med och rösta.  

 

24 februari kommer det 

att bli ”skaldjursfrossa” 

Anmälan görs till 

klubbvärden fr.o.m 12/2. 
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Måndag 5/2 

Värdar: B-A och Evy 

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

- Yoga kl. 15.30 

 

Tisdag 6/2 

Värdar: Viljo och Tuulikki 

Tuulikki serverar smörgås med gravad lax 

- Kl. 09.30-11.00.Spanskakurs  

 

Onsdag 7/2 

Värdar: Boris och Nina 

Det finns som vanligt goda våfflor att köpa 

-  Kl. 15.30 Rock´n Roll-gympa  

 

Torsdag 8/2 

Värdar:  Tommy och Karin 

Karin serverar ärtsoppa och pannkakor med punsch 

- Kl. 15.15. Målarkurs 

 

Fredag 9/2 

Värdar: Bengt och Anita 

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

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

 

Lördag 10/2 

TRIVSELTRÄFF med V75-spel. Vi öppnar kl. 14.00 och ca 14.30 

serverar vi lunch. Kl. 16.20 börjar hästarna att springa.  

 

/Christine 

 


