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VECKOBREV FÖR TIDEN 21 - 27 JANUARI 2019 

VAD HÄNDER NU  

Det som återstår denna vecka är Rouletten på fredag de 18/1 kl. 

16.00. Istället för den planerade festen blir det vanlig 

lördagsunderhållning i form av Trivselträff med V75-spel. Som 

alltid kan man köpa andelar fram till kl. 15.45. Hästarna börjar 

springa kl. 16.20. 

 En god lunch serveras som denna dag består av lax med 

potatissallad och citronsås och till kaffet blir det mandeltårta.    

HÄNDER 21 – 27 JANUARI 

Anna-Lena och Gösta 21/1 

Måndag 21/1 blir det vandring till Mijas där lunch intas på ”El 

Romero”. Som vanligt stopp hos ”gubben med hästen” på vägen. 

Vandringen börjar kl. 11.00. Se bifogad affisch 

Medlemsmöte 22/1 

Medlemsmöte blir det den 22/1 kl. 15.15. Som vanligt kommer vi 

att informera om vad som hänt sedan förra mötet och även om 

framtida aktiviteter som årsmöte m.m.     

Mandelblomsresa den 24/1 

Den 24/1 kommer årets mandelblomsresa att äga rum. Som 

vanligt är Magdalena Thomell guide på resan. Avfärd kl. 09.00 

från första hållplatsen i Los Boliches, därefter enligt tider i 

affischen.  Några få platser finns kvar.  

Rysk Roulett den 25/1 kl. 16.00 

Fredagens stora begivenhet blir ju rouletten. God stämning och 

korv i pausen utlovas.  

 

Den 3 februari kl. 16.00 
blir det personalfest. Det 
kommer att gå ut inbjudan 
till alla som arbetat på 
klubben ideellt.  
 
Den 20 februari är det så 
dags för ÅRSMÖTE.      
Den 30 januari kommer 
kallelse till årsmötet att 
skickas ut. Därefter, den 8 
februari kommer 
årsmötesdokumenten att 
vara klara och kunna läsas 
på klubben.  
 
Den 23 februari kommer 
årets räkfest att äga rum. 
Mer information om detta 
kommer senare.  
 

 

 

HÄNDER I FEBRUARI 
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Trivselträff med V75 

Kl. 14.00 öppnar vi på klubben för lördagens trivselträff. Ca kl. 15.00 är det så lunch. Lite senare, 

16.20 börjar hästarna springa. Men innan dess kan andelar köpas och detta kan man göra ända 

fram till kl. 15.45. 

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.  

 

Veckoplanering för 21 – 27 januari 2019 

Måndag  
21/1 

Värdar: B-A och Evy 
- Vandring till Mijas med Anna-Lena och Gösta. Start från mötesplatsen 

Girasol (Los Pacos) kl. 11.00 
- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches 

 
Tisdag 
22/1 

Värdar: Viljo och Tuulikki 
- Kl. 15.15 Medlemsmöte 

 
Onsdag 
23/1 

Värdar: Ramon och Elisabet Rydh 
Det serveras våfflor med grädde och sylt.  

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

 
Torsdag 
24/1  
 

Värdar: Leif och Karin 
Det serveras ärtsoppa med punsch samt pannkaka  

- 09.00 Mandelblomsresan. Första hållplats Los Boliches kl. 09.00. Övriga 
hållplatser enligt uppgift vid anmälan.  

- 16.15 Målarkurs med Carol 
Fredag 
25/1 

Värdar: Bengt och Evy 
       -      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 
26/1 
 

TRIVSELTRÄFF med V75. 
Kl. 14.00 öppnar vi klubben och ca kl. 15.00 serveras lunch. Andelar till travet kan 
köpas fram till kl. 15.45  

  
 


