
 
Club Nórdico 

Calle Hernán Cortés 4, Fuengirola 
Tlf. 952 667 067 
Clubnordico.eu 

clubnordico@gmail.com 
 
 

VECKOBREV 29OKT. – 4 NOV.  

HÄNT SEN SIST 

Förra veckan avslutades med månadens fest. Den 20/10 hölls 

årets ”kräftskiva”. Det serverades en härlig paj, kräftor, langostinos, 

bröd, goda såser och massor med vin, öl och annan dricka. Tillsammans 

med allsång, och roliga historier och till sist lite dansmusik blev kvällen 

mycket lyckad. 

Dagen innan denna fest var det som vanligt ”rysk roulette”. Som vanligt 

var lokalen full med folk som ville vinna och även ta sig en korv i pausen.  

Innevarande vecka (22-26/10) 

Resa till Cómpeta 

På torsdag den 25/10 är det dags för den sedan flera veckor planerade 

resan. Efter en hel del reklam har vi nu fått ihop en lagom stor grupp. 

Var och en stiger på där man sagt att man vill stiga på.  

Rysk Roulette 

På fredag, 26/10, spelas det igen. Många vinster kommer att delas ut. 

Kom i tid, det blir fort full i lokalen.  

Trivselträff med V75-spel 

Lördag, 27/10, är det trivselträff med V75-spel igen. Det serveras mat ca 

kl. 15.00. Denna gång blir det pannbiff med lök, kokt potatis och sallad. 

Föregående spelomgång slutade som alla vet med 7 rätt och denna gång 

blev det en liten utdelning också. Ni som ännu inte hämtat ut er vinst 

kan höra av er till Anders Rydh på telefonnummer +46706800270.  

Spelet på lördag börjar som vanligt kl. 16.20. Fram till kl. 15.45 kan man 

köpa andelar.  

29 okt. – 4 nov. 

Surströmming! 

Den 30/10 är det surströmmingsfest på klubben. Anmälningstiden pågår 

fortfarande. Anmälan sker till klubbvärden. Festen kostar: 18 euro för 

medlemmar och 21 euro för icke medlemmar.  

Mer info om denna vecka på veckoplaneringen.  

       

HÄNDER I NOVEMBER 

Den 6/11 är de 

Medlemsmöte. Då får vi 

besök av två av våra 

företagsmedlemmar: 

1. Adolfo Jiménez från 

Nordic Medical Center 

2. Ulrika Malmberg från 
Services and Rentals 

 

Den 13/11 kommer Ulf 
Schöning att prata om och 
spela musik igen. Denna 
gång blir det om Roy 
Orbison.  

Den 17/11 har vi 

HÖSTFEST! Till denna fest 

kan anmälan göras fr.o.m 

5/11 

 

kan man anmäla sig fr.o.m 

den 5/11 
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Natten till söndag 27-28 oktober ställer vi tillbaka klockan till ”Normaltid” 

 

PLANERING FÖR 29 OKT – 4 NOV. 

Måndag  
29/10 

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

 
Tisdag 
30/10 

Värdar: Viljo och Tuulikki 
- Kl. 18.00 SURSTRÖMMINGSFEST. Alla som anmält sig till denna fest är hjärtligt 

välkomna.  
 

Onsdag 
31/10 

Värdar: Ramon och Nina 
Det serveras våfflor med grädde och sylt 

- 09.30 – 11.00 Kurs i spanska med Rosita 
- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches 
- 15.15 Rock´n Rollgympa med Carol 

 
Torsdag  
1/11 

Värdar: Leif och Karin 
Ärtsoppa och pannkakor samt punsch serveras.  

- 15.15 Målarkurs med Carol 
 

Fredag 
2/11 

Värdar: Lennart och Anja 
- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches 
- 16.00 “Rysk Roulette”. Korv serveras i pausen.  

 
Lördag 
3/11 

TRIVSELTRÄFF MED V75. Vi öppnar kl. 14.00 och serverar mat ca kl. 15.00. Andelar kan 
köpas ända fram till kl. 15.45.  
 

Söndag  
4/11 

--- 

 

 

 

Välkomna till klubben där vi har roligare !! 


