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Denna vecka  

 
Innevarande vecka har vi haft en 
resa till Finca la Vida. Ytterligare 8 
personer har fått vara med och 
uppleva denna gård.  
I måndags hade vi yoga med Evita 
som vanligt. Och onsdag blev det 
Rock ´n Roll-gympa.   
 
På fredag, 2/3, är det återigen 
Roulett och på lördag, 3/3, 
kommer trivselträffen åter. Ca kl. 
14.30 serveras det lunch. Denna 
gång blir det pannbiff med lök, 
kokt potatis och någon grönsak. 
Vad det blir till efterrätt blir en 

överraskning. Kl. 16.20 är det så 
dags för hästarna. Till dess har 
våra ”mästertippare” gjort klart 
dagens tips. Vi har 1693 kr i 
potten. För att vara med och ev. 
dela på en vinst måste man ha 
köpt en andel till lördagens spel.   
 
Den 4/3 skulle det varit en 
vandring till Mijas. Men på grund 
av det dåliga vädret är den 
inställd. Anna-Lena återkommer 
med nytt datum.  
 
 
 
 

 Den 23 februari hade vi som vanligt 
roulett. Många vinster delades ut och 
som vanligt bjöds på korv i pausen. 
Den 24 februari var det dags för årets 
”räkfrossa”, den hette i år 
skaldjursfest då det bjöds på 
langostinos istället för räkor. Först 

Lite smått och gott från veckan som gått 

 
serverades det en mycket god 
ostpaj. Därefter langostinos, 
så mycket man orkade äta. Ett 
fint prisbord fanns också till 
lotterierna. Sist blev det kaffe 
och glass.  

 

 

Veckobrev 5 - 11 mars 

Speciella händelser i mars 
 
Den 6/3 blir det ytterligare en 

resa till Finca La Vida. 
Anmälan görs till 
klubbvärden som vanligt. 
Det finns platser kvar.      
Pris: 33 euro för 
medlemmar och 36 för icke 
medlemmar. 

 
Den 13/3 har vi 

medlemsmöte. Då kommer 
några av vår nya 
företagsmedlemmar att 
berätta om sin verksamhet. 
Därefter kl. 18.00 är det 
dags för Ulf Schöning att 
åter prata musik. Denna 
gång blir det ”The Beatles”. 
I pausen serveras 
hamburgare med alla 
tillbehör.   

 
Den 15/3 anordnas ytterligare 

en resa till Finca La Vida, 
men denna gång ingår 
vinprovning på Bodega 
Perez Hidalgo. Pris för 
denna resa är 45 euro för 
medlemmar och 48 euro för 
icke medlemmar.  

 
 
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.  
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Veckans värdar 

Måndag 5/3 
Värdar: B-A och Evy 

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

Tisdag 6/3 
Värdar: Viljo och Tuulikki 
Tuulikki serverar gravad lax på smörgås.  

- Kl. 09.00  Resa till Finca La Vida 
- Kl. 09.30 Spanskakurs. Deltagarna studerar själva eftersom Rosita har semester 

 

Onsdag: 7/3 
Värdar: Boris och Nina 
Nina serverar våfflor med sylt och grädde.  
Kl. 15.15 Rock´n Roll-gympa 

Fredag 9/3 
Värdar: Bengt och Anita 
Bengt kan hjälpa till med div. frågor om telefoner och datorer.  

- Kl. 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches 
- Kl. 13.00  Styrelsemöte 
- Kl. 16.00 Rysk Roulett . Den goda korven serveras i pausen 

Torsdag:  8/3 
Värdar: Tommy, Karin 
Karin serverar ärtsoppa med punsch och pannkakor med sylt och grädde. 

- Kl. 15.15 Målarkurs 

Lördag 10/3 
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. 


