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VECKOBREV 5 – 11 NOVEMBER 

HÄNT SEN SIST 

Den 25/10 hade vi vår utflykt till byn Cómpeta. Det blev en mycket lyckad 

dag med ett fantastiskt väder som gjorde att alla planer kunde följas. När 

vi besökt såväl en liten vinfabrik som ett olivoljekooperativ fick vi lunch. 

3-rätters med dricka till. Sen var det dags för hemresan som gick längs 

inte oerhört vacker, men slingrig och högt belägen väg.  

På fredagen den 26/10 hade vi som vanligt ”Rysk Roulette” och därefter på 

lördagen, 26/10, var det trivselträff med V75. Även denna gång fick våra 

tippare till 7 rätt. Tyvärr blev det ju ingen utdelning. Något som ingen kan 

påverka. 

 (29/10 -4/11) 

Surströmming! 

Den 30/10 var det surströmmingsfest på klubben. Det gick lite trögt med 

anmälningen till denna fest men till slut var det hela 32 personer som slöt 

upp för att äta.  

Trivselträff med V75-spel 

Lördag, 3/11, är det trivselträff med V75-spel igen. Det serveras mat och 

denna gång blir det ”Flygande Jakob”. En riktig ”retrorätt”. 

V75-spelet denna gång är en jackpot-omgång. I 7-rätterspotten kommer 

det att finnas ca 60 miljoner kronor.  Så, kom och köp andelar. Ända fram 

till 15.45 är det möjligt att handla.   

Kommande vecka 5 – 11 november 

Medlemsmöte 

På tisdag den 6/11 kl. 15.15 är det så dags för vårt första medlemsmöte. 

Efter lite information från ordförande kommer vi denna gång att på träffa 

två av våra företagsmedlemmar som berättar om sina företag. Det är: 

Adolfo Jiménez från Nordic Medical Center. Därefter kommer Ulrika 

Malmberg från Services and Rentals.  

Övriga händelser under veckan återfinns i veckoplaneringen.  

       

HÄNDER I 
NOVEMBER 

Den 13/11 kommer Ulf 
Schöning att prata om 
och spela musik igen. 
Denna gång blir det om 
Roy Orbison. Rigmor 
serverar hamburgare 
med tillbehör. Välkomna! 

Den 17/11 har vi 
HÖSTFEST! Fr.o.m 
måndagen den 5/11 kan 
man anmäla sig. Detta 
görs hos klubbvärden. 
I undantagsfall kan 
anmälan göras per 
telefon. I detta fall måste 
betalning ske dagen efter 
anmälan.   

HÄNDER I 
NOVEMBER 
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PLANERING FÖR 5 – 11 NOVEMBER 

Måndag  
5/11 

Värdar: Göran och Anna-Lena 
Anmälan till höstfesten kan göras fr.o. m idag.  

- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches 
 

Tisdag 
6/11 

Värdar: Hans och Lotta 
Lotta serverar krämig champinjonsoppa med hembakat ostbröd 

- Kl 15.15 Medlemsmöte! 
 

Onsdag 
7/11 

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

- 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  
8/11 

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

- 15.15 Målarkurs med Carol 
 

Fredag 
9/11 

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

 
Lördag 
10/11 

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  
11/11 

--- 

 

 

Välkomna till klubben där vi har roligare !! 


