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VECKOBREV FÖR TIDEN 10/12 – 20/12 
DETTA BREV BLIR DET SISTA FÖR HÖSTEN. NÄSTA 
BREV KOMMER ATT SKICKAS UT FÖRE DEN 7/1 2019. 

VAD HÄNDER NU  

Medlemsmötet 

Med anledning av att det kommit fram att klubben är väldigt lite 

besökt från det att vi öppnar till ca kl. 13.00 beslutades att vi ska 

pröva att ändra öppettider och istället som nu mellan 11.00-15.00 

istället ha öppet 12.00 – 16.00.  

Roulett 

På fredag 7/12 kl. 16.00 körs sista rouletten för denna höst. 

Skynda till klubben, det blir snabbt fullt. Stämningen blir säkert 

god med många skratt och lyckliga vinnare. Korv i pausen som 

vanligt.  

Trivselträff 

På lördag den 8/12 kl. 14.00 är det trivselträff. Detta blir sista 

gången innan jul. Trivselträffen återkommer efter helgerna, 

närmare bestämt den 12/1 2019.  Men nu på lördag blir det som 

vanligt lunch, det blir en härlig fiskgryta samt efterrätt (som ännu 

inte har något namn).  Kl 16.20 är det dags för hästarna i V75-

spelet. Alltid lika spännande för de som köpt andel. Kom ihåg att 

det går att köpa andelar ända fram till 15.45. 

Ulf Schöning med Rolling Stones 

På tisdag 11/12, kl. 18.00 kommer Ulf att prata om och spela 

musik av Rolling Stones. Då serveras det Rigmors goda 

hamburgare med extra allt! Välkomna att njuta av härliga 

minnen. 

 
Som jag skrivit i veckobrevet  
här bredvid så planerar vi 
alltså att fira  

-  

- Julafton  
-  

Vi har fått 2 anmälda 
arrangörer till 
julaftonsfesten. Vi behöver 
ytterligare 3 st. 
 
Festen kommer att ha 
catering för leverans av mat. 
 
Skulle vi INTE kunna få tag 
på 3 till kommer vi vara 
tvungna att ställa in julfesten.  
 
 

 

HÄNDER I 
DECEMBER 
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Lucia 

Den 13/12, kl. 18.00 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. Det finns fortfarande möjlighet att 

delta i denna fest då det ännu inte är fullt. 

Jul- och nyårsfesterna 

På måndag den 10/12 lägger vi ut anmälningsblanketter till resterande fester. Det gäller alltså 

såväl julaftonsfirandet som nyårsfirandet. Eftersom vi planerar att använda oss av catering för 

julafton är det viktigt att så snart som möjligt få veta hur många som är intresserade. Så kom och 

anmäl er redan på måndag. Pris för julaftonsfesten blir 25 euro för medlem och 28 för icke 

medlem. För nyår blir priset 12 euro för medlem och 15 euro för icke medlem.  

Medlemsavgift för 2019 

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2019.  

Var vänliga, ta med medlemskortet vid betalning. Det underlättar så mycket för 

våra värdar.  

 

Fr.o.m den 21/12 t.o.m den 6/1 2019 har klubben julstängt. Festerna hålls förstås 

de beslutade dagarna.  
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Veckoplanering för 10 – 20 december 

Måndag  
10/12 

Värdar: B-A och Elisabet 
Anmälningsblankett till julaftonsfirandet och nyårsfirandet finns hos 
klubbvärden.  

- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches 
 

Tisdag 
11/12 

Värdar: Kenneth och Birgitta 
- Kl. 18.00 kör Ulf Schöning igång sin presentation av ”ROLLING 

STONES”! Kom och lyssna! Rigmors goda hamburgare serveras, förstås 
med alla goda tillbehör.  
 

Onsdag 
12/12 

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

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

 
Torsdag  
13/12 

Klubben håller stängt för förberedelser till dagens fest 
Kl. 18.00 LUCIAFEST.  
Så är det dags för årets luciafest. Välkomna alla ni som har anmält er! 

Fredag 
14/12 

Värdar: Bengt och Anna-Lena 
- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches 

 
Mån 
17/12 

 Värdar: Göran och Anna 
- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches 

 
 

Tisd 
18/12 

Värdar: Hans och Lotta 
Lotta hittar nog på något speciellt. 
 
 

onsdag 
19/12 

Värdar: Anssi och Lena 
Det serveras våfflor med grädde och sylt. Ev. också ”taximacka” 

- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches 
 

 
 

Torsd. 
20/12 

Värdar: Kenneth och Birgitta 
Det serveras ärtsoppa och pannkakor.  
 
 
 

Fred. 
21/12 

 
STÄNGT!  
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Styrelsen önskar alla medlemmar en rikgtig GOD JUL och ett GOTT NYTT 

ÅR! 

 

 


