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Denna vecka  

 Resan till Finca La Vida den 6/3 
blev inställd eftersom det inte var 
tillräckligt antal anmälda.  
Den 5/3 var det åter dags för yoga 
med Evita. Och den 7/3 satte Carol 
som vanligt fart på kroppen med 
Rock´n Rollgympa.    
 
På fredag 9/3, är det förstås 
Roulett och på lördag den 10/3, 
trivselträff. Ca kl. 14.30 serveras 
det lunch. Denna gång blir det 
fläskfilégryta med mycket gott i. 
Någon form av efterrätt förstås.        
Kl. 16.20 är det så dags för 

hästarna. Till dess har våra 
strävsamma tippare gjort ett nytt 
försök till 7 rätt. Ingenting i potten, 
så det som finns att tippa för blir 
alltså veckans andelar. Fram till 
15.45 kan man köpa andelar.    
 
 
 

Lite smått och gott från veckan som gått 

 

  

 

 

Veckobrev 12 - 18 mars 

Speciella händelser i mars 
 
Eftersom resan till Finca la 

Vida inte blev av den 6/3 
finns det möjlighet att 
anmäla sig till en resa den  
10/3. Pris: 33 euro för 
medlemmar och 36 för icke 
medlemmar. 

 
Den 13/3 har vi 

medlemsmöte. Då kommer 
en av våra nya företags-
medlemmar att berätta om 
sin verksamhet.  

 
Samma dag, 13/3, kl. 18.00 är 

det dags för Ulf Schöning 
att åter prata musik. Denna 
gång blir det ”The Beatles”. 
Det serveras hamburgare 
med tillbehör.   

 
Den 22/3.  
    Cliens Kapitalförvaltning 

kommer att presentera sin 
syn på fond- och 
aktiemarknaden 2018. 
Välkomna kl. 18.00. För mer 
information, se affischen på  
anslagstavlan.  

 
Den 31/3 är det påskafton. Då 

har vi också månadens fest. 
En påskfest alltså.  

Snart hoppas vi att vår sol är 
tillbaka! 

  

Den 2 och 3 mars avslutades veckan med de två aktiviteterna Roulett 
och Trivselträff med V75. Rouletten blev en fest i vinster. Nästan allt 
som fanns gick åt. På trivselträffen gick också allt åt. Maten försvann 
som en avlöning. Så gott som alla fick dock äta sig mätta. På V75 gick 
det inte lika bra som vi vant oss vid. Bara 4 rätt och ingen vinst alls, 
inte ens till potten. 

 
  
Bättre lycka nästa gång! 
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Veckans värdar 

Måndag 12/3 
Värdar: Kenneth och Birgitta 

- Kl. 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches 
- Kl 15. 30 Yoga med Evita 

Tisdag 13/3 
Värdar: Anders och Elisabet R 

- Kl. 09.30 Spanskakurs 
- Kl. 15.15 Medlemsmöte, presentation av Physiospain.  
- Kl. 18.00 Ulf Schöning pratar om och spelar musik av The Beatles. I pausen serveras    

hamburgare med alla tillbehör. 
 

Onsdag: 14/3 
Värdar: Hans och Lotta 
Lotta serverar våfflor med sylt och grädde.  

- Kl. 15.15 Rock´n Roll-gympa 

Fredag 16/3 
Värdar: Boris och Elisabeth Lj 

- Kl. 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches 
- Kl. 16.00 Rysk Roulett . Den goda korven serveras i pausen 

Torsdag:  15/3 
Värdar: Tommy och Eva Berg 
Eva serverar ärtsoppa med punsch och pannkakor med sylt och grädde. 

- Kl. 09.00  Resa Finca La Vida inklusive vinprovning på Bodega Perez Hidalgo 
- Kl. 15.15 Målarkurs 

Lördag 17/3 
TRIVSELTRÄFF med V75. Vi öppnar kl. 14.00 och lunchen serveras kl. 14.30 ca. V75-spelet börjar som 
vanligt 16.20. Andelar kan köpas fram till kl. 15.45. 


