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VECKOBREV 26 NOV. – 2 DEC.  

HÄNT/HÄNDER  

I lördags, 17/11, hade vi höstfest. Denna gång bjöds det på 

broccolisoppa till förrätt, sedan marinerad fläskfilé, pommes 

chateau med tomat. Till efterrätt blev det nutellakaka med 

hemgjord glass. Kvällen fortsatte på sedvanligt sätt med 

lottförsäljning, dragning av desamma samt dans till levande 

musik. Stämningen var god! 

På fredag, 23/11, är det dags för rouletten med alla glada och 

förväntansfulla besökare.  

På lördag 24/11 är det trivselträff och V75-spel. Håll tummarna 

nu! Plötsligt händer det…..   får vi hoppas. Som vanligt finns det 

lunch att köpa på eftermiddagen. Endast 7 euro för huvudrätt 

och efterrätt. Denna gång blir det fläskfilé med whiskysås och 

potatisrulle. Efterrätten blir en överraskning.  

Adventsfika 

Den 2 december äger julbaket rum. Kl. 16.00 blir det adventsfika 

med avsmakning av alla läckerheter. Välkomna! 

Medlemsavgift för 2019 

Nu börjar det bli dags att betala medlemsavgiften för 2019.  

Var vänliga, ta med medlemskortet vid betalning. Det 

underlättar så mycket för våra värdar.  

Vi efterlyser arrangörer till våra fester 

1) Till Lucia behövs 4 personer till!! 
2) Till julaftonsfesten behöver vi 6 st 
3) Till nyårsfesten behöver vi mellan 4-6 st.  
 
 
 
 
n och nyårsafton. 
Till Luciafirandet behöver vi 4 arrangörer till.   

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 



 
Club Nórdico 

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

clubnordico@gmail.com 
 
 

PLANERING FÖR 26 NOVEMBER – 2 DECEMBER 
Måndag  
26/11 

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

 
Tisdag 
27/11 

Värdar: Leif och Karin 
- 13.00 Styrelsemöte 

 
 

Onsdag 
28/11 

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

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

 
Torsdag  
29/11 

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

- 15.15 Målarkurs med Carol 
 

Fredag 
30/11 

Värdar: Bengt och Evy 
- 12.30  Boule i Parque Rosario i Los Boliches 
- 16.00 “Rysk Roulette”. Korv serveras i pausen. Välkomna! 

 
Lördag 
1/12 

TRIVSELTRÄFF MED V75.  Välkomna hit! Vi öppnar kl. 14.00 och serverar 
lunch ca kl. 15.00 Andelar till V75-spelet kan köpas fram till kl. 15.45. 
 

Söndag  
2/12 

ADVENTSFIKA. Kl. 16 slås dörrarna upp för avsmakning av allt gott som bakats 
under dagen.  
  

 

 

Välkomna till klubben där vi har roligare !! 


