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Denna vecka  

 I tisdags, 13/3, hade vi 
medlemsmöte på eftermiddagen. 
Då presenterade sig en av våra nya 
företagsmedlemmar, Rolf 
Martinsen från Physiospain. 
Därefter blev det medlemsmöte 
med information om bl.a nytt 
kontrakt på lokalen, ekonomin, 
fester, resor m.m. 
Anders berättade att vi hädanefter 
endast tar 60 gäster på våra fester 
inkl. arrangörer.  
Han berättade också att vi redan 
är 252 medlemmar. Evy skrev 
minnesanteckningar från mötet 

som har satts upp på 
anslagstavlan.  
På kvällen var det dags för Ulf 
Schöning att prata om och spela 
musik av The Beatles. Det blev en 
trevlig kväll tillsammans med 
generationen som var unga när the 
Beatles blev populära. Många var 
de som kunde texterna och sjöng 
med till musiken.  
I höst återkommer Ulf med ännu 
en grupp för vår generation, 
nämligen Rolling Stones! 
 
 
 
 
 

Lite smått och gott från veckan som gått 

 

 

 

Veckobrev 19 - 25 mars 

Speciella händelser i mars 

och april 
Vi har fortfarande några 

händelser kvar att 
informera om för mars och 
april.   

  
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.   

 
25/3 kl. 17.00 – 19.00 blir det 

Vernissage.  Utställningen 
består av tavlor som 
skapats på målarkursen.  

   
31/3 är det påskafton. Då har 

vi också månadens fest.  
Anmälningslista läggs ut 
hos klubbvärden den 19/3. 
Priset för festen är 20 euro 
för medlemmar och 23 euro 
för gäster till medlemmar.   

 
Den 1 april och den 8 april  

håller Maud Bjarnelind 
skrivarkurs på klubben. 
Anmäl er gärna på listan 
som hänger på 
anslagstavlan.  

 
Den 7 april blir sista lördagen 

med trivselträff och V75 för 
denna säsong.  

 
Vi stänger klubben den 27/4 

och öppnar igen den 1/10 

Eftersom vi följer svensk kalender kommer klubben att vara stängd 
fredagen den 30/3 och måndagen den 2/4 då dessa dagar är röda.  
 
Sist men inte minst: Club Nórdico är:  
KLUBBEN DÄR VI HAR ROLIGARE! 

Förra veckan avslutades som vanligt med roulett på fredagen, då det bjöds 
på korv i pausen och delades ut ett antal vinster. På lördagen hade vi  
trivselträff och Nina och Tuulikki serverade en god fläskfilégryta och V75 
spelades. Tyvärr blev det ingen vinst på V75 då vi endast fick 5 rätt.  
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Veckans värdar 

Måndag 19/3 
Värdar: B-A och Anna-Lena 

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

Tisdag 20/3 
Värdar: Viljo och Tuulikki 

- Kl. 09.30 Spanskakurs 

Onsdag: 21/3 
Värdar: Boris och Elisabeth 
Elisabeth serverar våfflor med sylt och grädde.  

- Kl. 15.15 Rock´n Roll-gympa 

Fredag 23/3 
Värdar: Bengt och Anita 
Lite hjälp kan Bengt ge med krånglande mobiler etc.  

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

Torsdag:  22/3 
Värdar: Tommy, Karin och Leif 
Eva serverar ärtsoppa med punsch och pannkakor med sylt och grädde. 

- Kl. 15.15 Målarkurs 
- Kl. 18.00 Cliens kapitalförvaltning presenterar sin syn på fond- och aktiemarknaden 2018 

Lördag 24/3 
TRIVSELTRÄFF med V75. Vi öppnar kl. 14.00 och lunchen serveras kl. 14.30 ca. Denna lördag serveras 
det en fiskgratäng med potatismos, sparris och grönsaker. V75-spelet börjar som vanligt 16.20. 
Andelar kan köpas fram till kl. 15.45. 

Söndag 25/3 
VERNISSAGE: Våra konstnärer ställer ut sina alster till beskådan och försäljning. Det bjuds på cava 
med tilltugg.  


