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VECKOBREV 19 – 25 NOVEMBER 

HÄNT/HÄNDER 12-18 NOVEMBER 

Hittills i veckan har vi hunnit avverka en härlig kväll med Ulf Schöning 

som presenterade musik av/med Roy Orbison. Denna kväll spelades 

musik från den senare delen av Roys karriär.  

Förutom våra stående punkter på programmet kommer denna vecka att 

avslutas med den s.k. höstfesten. En av de månatliga festerna som 

klubben genomför. Även denna gång blev festen fulltecknad väldig fort.  

19 – 25 november 

”Rysk Roulette”.  

På fredag den 23/11 ä det roulett. Alla är välkomna att spela och ha 

roligt. Naturligtvis serveras det korv i pausen. Välkomna! 

Trivselträff med V75-spel 

Lördag, 24/11, är det trivselträff med V75-spel igen. Denna gång 

serverar vi Fläskfilé med whiskeysås med potatisrulle samt efterrätt. 

När lunchen är avklarad blir det spel på V75.  Andelar kan köpas fram 

till 15.45. Som alla vet blev det ingen utdelning förra gången vi spelade 

så nu är det bara att hålla tummarna att det blir bättre denna gång. 

Resa 21/11 till Finca La Vida 

Den 21/11 genomförs en resa till Finca La Vida. Milla hämtar vid 

klubben ca 09.30. Se affisch på anslagstavlan. Anmälan sker till 

klubbvärden. Denna resa tar högst 8 personer och för genomförande 

minst 6 personer. Priset för denna resa är 35 euro för medlemmar och 

38 euro för icke medlemmar. 

Övrigt 

För att vi ska kunna genomföra de festligheter som finns nämnda i 

spalten om händelser i december behöver vi arrangörer. Detta gäller: 

- Lucia, Julafton och Nyårsafton 

Jag sätter upp en lista på anslagstavlan där ni kan anmäla intresse för 

att vara arrangörer till dessa festtillfällen. 

Den 2 /12 är det bakdag 
på klubben. Efter avslutad 
bakning kommer det att 
bli ADVENTSFIKA kl. 
16.00. 

Den 13/12 firar vi förstås 
LUCIA. Det blir luciatåg, 
glögg och jultallrik.  

Den 24/12 Julafton firas 
på klubben på sedvanligt 
sätt. Det blir julmat, 
julklapp m.m.  
 
Nyårsafton firas också och 
då blir det nyårstallrik och 
därefter gemensam 
promenad för att fira in 
det nya året på Plaza de 
España 
 
Information om 
anmälningstid och övrigt 
får ni löpande.  

HÄNDER I 
DECEMBER 
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PLANERING FÖR 19 – 25 NOVEMBER 

Måndag  
19/11 

Värdar: Göran och Anna 
 

- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches 
 

Tisdag 
20/11 

Värdar: Hans och Lotta 
Lotta serverar champinjonsoppa 
 
 
 

Onsdag 
21/11 

Värdar: Anssi och Lena 
Det serveras våfflor med grädde och sylt . Lena kan också göra ”taximacka” till den som önskar 
detta.  

- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches 
- 15.15  Rock´n Rollgympa med Carol 
- 15.15  Köksvärdsinfo 

 
Torsdag  
22/11 

Värdar: Tommy och Eva B samt Ulf och Rigmor 
Ärtsoppa och pannkakor samt punsch serveras.  

- 15.15 Målarkurs med Carol 
 

Fredag 
23/11 

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

 
Lördag 
24/11 

TRIVSELTRÄFF MED V75.  Vi öppnar kl. 14.00 och serverar lunch ca kl. 15.00 Denna vecka 
blir det Fläskfilé med whiskeysås med potatisrulle. 
 

Söndag  
25/11 

--- 

 

 

Välkomna till klubben där vi har roligare !! 


