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Vi kommer att ha slutstädning den 25 april. Vi har tidigare sagt att vi 
stänger den 27:e men i och med att så många åker hem kommer vi att 
stänga redan den 25 när städningen är klar. Vi öppnar igen den 1/10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lite smått och gott från veckan som gått 

 

 

 

Veckobrev 2 – 8 april 

Händer i april 
 
Skrivarkursen den 1 april är 

inställd eftersom det är så få 
deltagare. Däremot kommer 
kursen den 8 april att hållas. 
Välkomna då kl. 10.00 – 
14.00. 

 
Den 7 april blir sista lördagen 

med trivselträff och V75 för 
denna säsong. Då blir det 
matjessill och potatis, 
gräddfil med gräslök och 
hackad rödlök. Förstås också 
en efterrätt, den är dock inte 
bestämd ännu.  

 
Den 10/4 har vi säsongens sista 

medlemsmöte. Då kommer 
bl.a. Åsa Petterson och 
berättar om utbudet av 
lägenheter och lite kring 
detta. Sedan får vi också 
besök av SolEyes som 
berättar om 
ögonundersökningar och 
vilka tjänster de kan erbjuda. 

 
Vi har också ytterligare en resa 

till Finca La Vida den 10/4. 
Pris 30 euro för medlemmar 
och 33 för icke medlemmar.  
Anmäl intresse till 
klubbvärden.  

 
 
 

Förra veckan avslutades som vanligt med Roulett på fredagen, 23/3, och på 
lördagen den 24/3 var det trivselträff med V75. Det blev vinst även denna 
gång, 834 kronor, vilket inte räckte till utdelning. Dessa pengar läggs som 
vanligt i potten till nästa spel som blir den 7 april. Denna lördag blir också 
den sista för säsongen som vi har Trivselträff med V75-spel. 
 
Veckan avslutades med Vernissage. Man ställde ut alla verk som målarkursen 
åstadkommit denna säsong. Intresset var stort och flera tavlor såldes. 
 

 

 

Tiden går fort, många åker hem, på lördag, 31/3, har vi sista månadsfesten 
för säsongen.  
 
Eftersom klubben använder svenska kalendern kommer det att vara stängt 
på långfredagen den 30/3 och på annandagen den 2/4 då dessa är ”röda” 
dagar.  
 
Även om vi har stängt på Annandag Påsk den 2/4 så kommer vi att ha 
Strandparty kl. 13.00. Var och en tar med sig det man vill dricka, äta och 
sitta/ligga på. Vi träffas på stranden nedanför klubben.Välkomna! 
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Veckans värdar 

Måndag 2/4 
- Kl. 13.00  Party på stranden nedanför klubben. Var och en tar med sig det man vill dricka,   

äta och sitta/ligga på.  

Tisdag 3/4 
Värdar: Viljo och Tuulikki 

Onsdag: 4/4 
Värdar: Boris och Elisabeth Lj 
Elisabeth serverar våfflor med sylt och grädde.  

- Kl. 15.15 Rock´n Roll-gympa 

Fredag: 6/4  
Värdar: Bengt och Anita 
Bengt kan svara på frågor om mobil mm.  

- Kl. 12.00  Styrelsemöte 
- Kl. 12.30  Boule i Parque Rosario i Los Boliches 
- Kl. 16.00  Roulett. Korv i Pausen 

Torsdag:  5/4 
Värdar: Tommy och Karin L 
Karin serverar ärtsoppa med punsch och pannkakor med sylt och grädde. 

- Kl. 15.15 Målarkurs 

Lördag 7/4 
TRIVSELTRÄFF med. V75. Vi öppnar kl. 14.00 och maten börjar serveras ca 14.30. Som vanligt springer 
hästarna först 16.20  

Söndag 8/4 
Maud Bjarnelind håller skrivarkurs. Tid: 10.00 – 14.00  


