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VECKOBREV FÖR TIDEN 14 – 20 JANUARI 2019

HÄNDER I JANUARI
OCH FEBRUARI

Anna-Lena och Gösta
Burland kommer att
anordna en vandring till
Mijas den 21/1. Det blir
som vanligt ett stopp
hos ”gubben med hästen”
och sedan lunch i Mijas.
Vandringen börjar kl.
11.00. Se bifogad affisch
Medlemsmöte blir det
tisdag den 22/1. Då vi har
styrelsemöte veckan före
medlemsmötet kan det
vara av värde att komma
på medlemsmötet för att
ta del av den senaste
informationen. Trots att
vi har öppet till kl. 16.00
kommer vi att genomföra
mötet kl. 15.15
24/1 planerar vi
genomföra
årets ”Mandelblomsresa”.
Pris för denna resa blir 37
euro för medlem och 39
för icke medlem.
Anmälningsblankett finns
hos klubbvärden. Senaste
anmälningsdag är den
22/1.
Se mer i bifogad
resebeskrivning!

VAD HÄNDER NU
Första veckan har nu nästan gått. Kvarstår i skrivande stund
vår ”Ryska Roulett” på fredag 11/1 kl. 16.00. God stämning och
korv i pausen utlovas. Därefter har vi Trivselträffen med V75
lördag den 12/1 då vi öppnar kl. 14.00. Denna gång serveras det
pannbiff med lök, gräddsås och lingonsylt samt potatismos.

HÄNDER 14 – 20 JANUARI
Ulf Schöning med Elvis Presley
Den 15/1 kl. 18.00 återkommer Ulf med musikhistoria. Denna
gång blir det musik av/med Elvis Presley från hans europeiska
period. Rigmors goda hamburgare för endast 3 euro kan köpas. Se
bifogad affisch!
Styrelsemöte 16/1 kl. 14.00
Första styrelsemötet för året. Arbete med årsmötesdokument påbörjas.

Roulett 18/1 kl.16.00
”Rysk” roulett blir det kl. 16.00. Då blir det full fart igen. Korv serveras i
pausen som vanligt.

Januarifesten 19/1 kl. 18.00
Dags igen för fest!!! Denna gång blir det den s.k. ”vinter”festen.
Intresseanmälan kan göras till klubbvärden. Priset är 18 euro för
medlem och 21 euro för icke medlem. Det finns dock ett orosmoln kring
denna fest och det är bristen på arrangörer. Vi hoppas fortfarande på att
detta ska lösa sig.

Medlemsavgift för 2019
De som ännu inte betalat medlemsavgift för 2019 och som gärna
vill delta i aktiviteterna på klubben kan nu komma och betala hos
klubbvärden.
Kom ihåg att ta med medlemskortet. Det blir mycket
lättare för värden att hitta rätt medlemsnummer då.
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Veckoplanering för 14 – 20 januari 2019
Måndag
14/1

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

Tisdag
15/1

Värdar: Leif och Karin
-

Onsdag
16/1

Värdar: Hans och Lotta
Det serveras våfflor med grädde och sylt.
- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches
- 16.15 Rock´n Rollgympa med Carol

Torsdag Värdar: Kenneth och Birgitta
17/1
- 16.15 Målarkurs med Carol
Fredag
18/1

Värdar: Lennart och Elisabeth Lj
- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches
16.00 “Rysk” roulett. Välkomna till några trevliga timmar tillsammans
med andra vinsthungriga vänner. Det blir förstås korv i pausen.

Lördag
19/1

MÅNADSFEST
Kl 18.00 är det åter dags för fest. Alla som anmält sig till denna fest är hjärtligt
VÄLKOMNA!

