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Denna vecka  

 
Som de flesta av er redan fått veta 
så var det i måndags den, 19/3, 
som man fick börja anmäla sig till 
påskfesten. Oj, oj, oj, har aldrig 
upplevt något liknande. Det var kö 
redan innan klubben öppnade. Så 
när dagens värd kom var det bara 
att börja skriva. Det tog 45 minuter 
så var allt fullt.  
Övriga aktiviteter har varit de 
vanliga fram till torsdag 22/3. 
Alltså idag. Då kommer Johan Ek 
för Cliens och pratar om 
fondmarknaden 2018. Det är inget 
inträde, men ett litet bidrag får 
man gärna ge till klubben i form av 
någon euro eller så. Detta är helt 
frivilligt. På fredag är det roulett i 

vanlig ordning med korv, vinster 
och trevlig samvaro.  
 
Lördag den 24/3 har vi åter 
trivselträffen med V75. Då gör våra 
tippare ett nytt försök att kamma 
hem storvinsten.  
Maten denna gång blir:  
Dillkött och potatis samt 
grönsaker. Vad det blir till efterrätt 
vet jag inte.  
 
25/3, kl. 17.00-19.00 är det dags 
för årets VERNISSAGE! Då visas 
denna säsongs alster upp och det 
är fritt fram att njuta av alla fina 
tavlor och kanske också köpa. Det 
bjuds på lite Cava med tilltugg.  
 
 
 
 

Lite smått och gott från veckan som gått 

 

 

 

Veckobrev 26 mars – 1 april 

Nästa vecka: 
 
 31/3 kl. 18.00 är det 

påskafton. Då har vi också 
månadens fest.  Välkomna 
alla ni som anmält er till 
denna fest.   

 
Nästa månad  
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. Då blir det 
midsommarmat (matjessill 
och potatis, gräddfil med 
gräslök och hackad rödlök.  

 
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. 

 
En liten påminnelse ang. 

påskhelgen. På 
långfredagen och 
annandagen har vi stängt 
på klubben. 

  
Vi stänger klubben den 27/4 

och öppnar igen den 1/10 

Förra veckan, alltså den 17/3, hade vi trivselträff med V75. Vi fick ju en liten 
vinst på 259 kr som läggs i potten som vanligt. Maten bestod av en härlig 
fiskgratäng med potatismos. Alltså, det var den lördagen som det var fisk och 
inte den som kommer. Jag skrev lite fel förra veckan.  
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Veckans värdar 

Måndag 26/3 
Värdar: Göran och Anna 

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

Tisdag 27/3 
Värdar: Anssi och Lena 
Lena gör taximacka till de som så önskar 

- Kl. 09.30 Spanskakurs, självstudier 

Onsdag: 28/3 
Värdar: Hans och Lotta 
Lotta serverar våfflor med sylt och grädde.  

- Kl. 15.15 Rock´n Roll-gympa 

Fredag 30/3 LÅNGFREDAG. Klubben är stängd 

Torsdag:  29/3 
Värdar: Anders och Elisabet R 
Elisabet serverar ärtsoppa med punsch och pannkakor med sylt och grädde. 

- Kl. 15.15 Målarkurs 

Lördag 31/3 
PÅSKFEST!!  Kl. 18.00 slås portarna upp för säsongens sista månadsfest. VÄLKOMNA!  

Söndag 1/4 
Maud Bjarnelind håller skrivarkurs. Tid: Meddelas senare  


