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Detta blir det sista veckobrevet för denna säsong. Nedan får ni en liten sammanfattning över vad vi har gjort sedan 
vi kom tillbaka i höstas. Varje vecka har varit fylld med aktiviteter. I princip varje veckodag har haft någon aktivitet. 
Måndagar har bjudit på Boule och på senare tid även Yoga.  
 
Tisdagar är den dag som varit bokad för resor. Nu har vi inte haft så många resor denna säsong. Några få till Finca La 
Vida och en mandelblomsutfärd med Magdalena Thomell som guide.  
Resorna till Finca La Vida ger en helt annan upplevelse än de resor där många kan delta. På dessa är det endast 8 
personer vid varje tillfälle. Det bjuds på en fantastisk resa upp genom den andalusiska naturen. Vid framkomst till gården 
blir det en god middag med vin. 
Vi har också haft vår populära ”Mandelblomsutfärd”. Den anordnas varje år i slutet av januari när mandelblommen är 
som bäst. Det är Magdalena Thomell som är vår guide och som också planerar hela resan. Det är en utflykt med 
hisnande vyer längs smala vägar och utöver detta diverse besök på olika lokala företag. Sist men inte minst blir det lunch 
på äkta spanskt vis.    
 
Så har vi våra onsdagar med Rock´n Roll-gympa. På torsdagarna är det målarkurs. Fredagen bjuder åter på boule, 
därefter blir det roulett.  
 
Förutom alla aktiviteter gör många av våra köksvärdar egna små rätter som man kan inhandla. Här kan nämnas 
laxsmörgås, taximacka, våfflor, ärtsoppa och pannkaka samt skaldjurssmörgås.  
 
På lördagarna har vi Trivselträff med V75-spel. Även här lagas det mat. Någon form av huvudrätt och en efterrätt. Det är 
olika lag som ansvarar för matlagningen. Våra tippare gör sitt bästa att få in 7 rätt på hästarna.  
 
 
 
 

Lite smått och gott från veckan som gått 

 

Veckobrev 16 – 25 april 

 

I fredags, 6/4 var det som vanligt roulett där många slöt upp för att spela. 
Många vinster delades ut. Stämningen var som vanligt hög.  
 
Nu på fredag, den 13/4, är det så dags för sista roulettspelet för våren. Då vill det till att komma, allt ska bort och 
det betyder ju att det blir många fina vinster att hoppas på.  
 
På lördagen den 7/4 hade vi sista Trivselträffen för säsongen. Det spelades V75 och vi fick ju hela 7 rätt. 
Utdelningen blev lite skral, 1834 kr och med 102 andelar inser ju alla att dessa pengar endast kan läggas i potten 
till första spelet i höst.  
 
 
 

 

Tiden går fort… 
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Ulf Schöning har under säsongen haft flera välbesökta musikkvällar. Han har berättat om olika artister och spelat lite av 
deras musik. Sista gången var det The Bealtes. Många i publiken kunde ju sjunga med. 
 
Så kommer vi till alla våra fester…. Vi har haft kräftskiva, räkfest, månadsfester och allt som sker kring jul. Det mest 
fantastiska är att till alla dessa fester har våra fantastiska medlemmar ställt upp och lagat mat och stått  för 
arrangemangen.  
 
Vi har också fått in en hel del företagsmedlemmar under våren. 

➢ Restaurante Tres Amigos. Där får vi som medlemmar även 10% rabatt. 
➢ Åsa Pettersson, Inmobiliaria – Real Estate. En fastighetsmäklare som tar totalt ansvar från visning till slutfört 

köp.  
➢ Clinica PhysioSpain. De har fysiterapeuter med lång erfarenhet och flera olika behandlingsmetoder. De erbjuder 

klubbens medlemmar ett fördelaktigt pris på undersökning och behandling vid ett första besök. 
➢ Sol Eyes, Vision Clinic. de erbjuder ögonundersökningar, operationer som behandlar grå starr (katarakt) samt 

laserbehandling för att slippa glasögon m.m 
➢ Sector Alarm. Larm för såväl privatpersoner som företag.  

➢ Daytona Computer. Man har specialiserat sig på att sälja PC-datorer, lösa komponenter, tillbehör och även TV-
apparater. Talar spanska, engelska och svenska.  

➢ TIVIO European IPTV 
➢ Auto Clinic, utför reparationer på de flesta bilmärken.  
➢ Nordic medical clinic, Allmänmedicinsk vård till vuxna och barn. 
➢ Stefans VVS och Allservice 
 

 
Vi öppnar igen den 1 oktober 2018. Då med vanliga tider 11.00 – 15.00. Våra aktiviteter kommer igång allteftersom.  
Vi startar i stor stil med 
➢ Roulett den 5/10 
➢ Trivselträff den 6/10 
➢ Ulf Schöning med Jerry Williams den 16/10.  
➢ Kräftfest den 20/10 
➢ Surströmming 30/10 
➢ Ulf Schöning med Tom Jones 13/11  
➢ Höstfest 17/11 
➢ Ulf Schöning med Rolling Stones 11/12.  
➢ För övrigt i december har vi luciafirande, julaftonsfirande och nyårsfest. 

 
 
 

 
 
 

Vad händer i höst 
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I höst kommer vi  också ha en modevisning. Datum ännu ej klart. 
Vackra kläder och vackra smycken. 
Design Evelyn – Evelyn Grynning bosatt i Manilva visar sina fantastiska stickade kläder – 
Sköna ponchos i härliga ullmaterial och spännande etniska färgkombinationer sen visar hon 
också kreationer i lättare material som klänningar – kjolar, kappor jackor schalar allt 
handgjorda stickade saker av henne själv. 
 
Marta-Lena visar en smyckecolection – Cabouchon, halsband, armband, smycken för öronen 
broscher m.m 
 
Vi kommer också att visa en collection festklänningar. 
 
Så till sist tillönskas ni alla EN RIKTIGT SKÖN SOMMAR! 
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VÄLKOMNA TILLBAKA DEN 1 OKTOBER TILL          

   

  ”Klubben där vi har roligare!” 

 

 

 

 

Måndag 16/4  
Värdar: B-A och Karin 

- Kl. 12.30  Boule i Parque Rosario i Los Boliches 
- Kl 15.30 Yoga på stranden. Samling vid klubben.  

Tisdag 17/4  
Värdar: Stig och Ingegärd 
 
Onsdag 18/4 
Värdar: Boris och Elisabeth Lj 
Våfflor serveras 
 
Torsdag 19/4 
Värdar: Eva L och Karin 
 
Fredag 20/4  
Värdar: Bengt och Anita 

- Kl. 12.30  Boule i Parque Rosario i Los Boliches 
 
Måndag 23/4 
Värdar: Göran och Anna 

- Kl. 12.30  Boule I Parque Rosario i Los Boliches 
 
Tisdag 24/4 
Värdar: Anssi och Lena 
 
Onsdag 25/4 
Värdar: Lennart och Karin 
STÄDDAG. Vi städar lokalen och tömmer kyl och frys. Allt ska vara i ordning inför sommaren. Klubben 
bjuder på lunch i form av kvarvarande mat från frysen till alla som hjälper till.  
VÄLKOMNA! Kl. 11.00 
 

 

Värdar 16 – 25 april 

 


