Club Nórdico
Calle Hernán Cortés 4, Fuengirola
Tlf. 952 667 067
Clubnordico.eu
clubnordico@gmail.com

Veckobrev 15 – 21 oktober
Sedan sist
En hel vecka har nu gått sedan vi startade klubben igen efter
sommaruppehållet.
I fredags var det återigen dags för den ryska rouletten. Det var många som
kom och ville vinna. Det mesta i form av alkoholhaltiga drycker.
På lördagen var det trivselträff med V75. Spelet gick bra ända till slutet. 6 rätt
blev det. Vinst 20 kr.

Innevarande och kommande vecka.
Den 16/10 kl. 18.00 är det dags för Ulf Schöning att prata musik igen. Denna
gång blir det musik av Jerry William. (Jerka). Rigmor ser till att det finns
hamburgare med goda tillbehör till alla som önskar. Frivilig avgift som går
till klubben.
Den 18/10 kl. 13.00 har vi styrelsemöte. Det första efter sommaren
Den 20/10 kl. 18.00 startar KRÄFTSKIVAN. Den är nu fulltecknad.
Den 25/10 genomförs resan till Cómpeta. Vi har den stora turen att få ha
Magdalena som guide. Det innebär att vi får all tänkbar information och
anekdoter under resans gång. När vi kommer fram får vi dessutom en guide
som visar oss runt i Cómpeta. Priset för allt detta är endast 37 euro/person.
Läs mer på den bifogade informationen. Den 22/10 är sista
anmälningsdagen. Vi måste vara minst 25 personer för att resan ska
genomföras. Om inte så får vi ställa in även denna resa.

Händer i oktober

30/10 kl. 18.00 blir det
SURSTRÖMMINGSFEST!
Anmälan görs till klubbvärd fr.o.m
15/10. Vi behöver arrangörer!
Händer i november
6/11 kl. 15.15 är det medlemsmöte.
- Då kommer Adolfo Jimenez
Almeda från Nordic Medical
Center och presenterar sin
verksamhet.
- Även Ulrika Malmberg från
Services and Rentals
kommer och presenterar sin
verksamhet
17/11 kl. 18.00 är det HÖSTFEST!
Anmälan till denna kan göras
fr.o.m. 5/11 till klubbvärden. Mer
information kommer längre fram
Vi behöver arrangörer!
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Veckans aktiviteter
Måndag
15/10

Värdar: B-A och Birgitta S
- 12.30. Boule i Parque Rosario i Los Boliches

Tisdag
16/10

Värdar: Viljo och Tuulikki
- 18.00 Ulf Schöning pratar om och spelar musik av Jerry Williams

Onsdag
17/10

Värdar: Ramon och Nina
- 09.30 – 11.00 Spanskakurs med Rosita.
- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches
- 15.15 Rock´n Rollgympa med Carol
Värdar: Leif och Karin
Det serveras ärtsoppa och pannkakor
- 13.00 Styrelsemöte
- 15.15 Målarkurs med Carol
Värdar: Bengt och Anita
- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches
- 16.00 Rysk roulette med B-A. Kom och ha roligt, många vinster väntar. Korv i
pausen.
KRÄFTSKIVA!! Dörrarna öppnas kl. 18.00! Välkomna alla ni som anmält er till denna fest.
Det blir kräftor, räkor m.m

Torsdag
18/10

Fredag
19/10

Lördag
20/10

