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VECKOBREV  

HÄNDER  

Roulett 

På fredag 30/11 är det som vanligt roulett. Då väntar några 

trevliga timmar med mycket skratt och djupa suckar. Allt 

beroende på vinster eller förluster. I pausen serveras det korv.   

Trivselträff 

På lördag den 1/12 har vi trivselträff med V75-spel. Då 

serveras det lunch och denna gång blir det 

mangochutneygryta på fläskfilé och ris. Efterrätten blir som 

vanligt en överraskning. Kl. 16.20 springer hästarna i V75-

spelet. Andelar kan köpas ända fram till kl. 15.45. 

Adventsfika 

Den 2/12 är det julbak på klubben. Kl. 16.00 är alla medlemmar 

varmt välkomna att äta nybakat och dricka kaffe. Allt för endast   

5 euro.  

Medlemsmöte 

På tisdag den 4/12 har vi höstens sista medlemsmöte. Då får vi 

besök av ägarna till Lavanderia Spotless som ligger alldeles i 

närheten av vår klubb. Två svenska tjejer som presenterar sitt 

tvätteri. De kommer 15.15. Därefter blir det information från 

styrelsen.  

Ulf Schöning med Rolling Stones 

Den 11/12 kommer Ulf att prata om och spela musik av Rolling 

Stones. Då serveras det Rigmors goda hamburgare med extra allt!  

Lucia 

Den 13/12 firar vi på sedvanligt sätt LUCIA. Då blir det luciatåg, 

det serveras glögg, jultallrik (kallt och varmt),  vin/öl eller annan 

dricka. Efter detta blir det kaffe med något gott. Allt för 15 euro 

för medlemmar och 18 för icke medlemmar. Anmälningslista 

läggs ut på måndag den 3/12.  

Övrigt i december: 
 
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. 
OBS! Vi måste få 
frivilliga som vill 
arrangera detta.  
 
Information om 
anmälningstid och övrigt 
får ni löpande.  

 

HÄNDER I 
DECEMBER 
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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 

Alla har säkert sett att det gått ut en vädjan till er medlemmar om att delta i arbetet på 
klubben genom att ställa upp som arrangörer på festerna under julhelgen.  nyårsafton. 

Till Luciafirandet behöver vi 4 arrangörer till.   

 
VECKOPLANERING FÖR 3 – 9 DECEMBER 

Måndag  
3/12 

Värdar: Göran och Anna 
Anmälningsblankett till luciafesten finns nu hos klubbvärden 
 

- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches 
Tisdag 
4/12 

Värdar: Hans och Lotta 
- 15.15 Medlemsmöte. Det sista för hösten! Lavanderia Spotless kommer och 

presenterar sin verksamhet. Sist men inte minst, info från styrelsen. 
Välkomna! 

-  
Onsdag 
5/12 

Värdar: Anssi och Lena 
Det serveras våfflor med grädde och sylt. Det finns även ”taximacka” att köpa.  

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

 
Torsdag  
6/12 

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

- 15.15 Målarkurs med Carol 
 

Fredag 
7/12 

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

 
Lördag 
8/12 

 
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. 
 

   
 

Välkomna till klubben där vi har roligare !! 


