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VECKOBREV FÖR TIDEN 18 - 24 FEBRUARI

HÄNDER I MARS

Vi planerar att göra en eller två
resor/utflykter under mars
månad. Mer information
kommer senare.
Lördagen den 30 mars kommer
den sista månadsfesten för
säsongen att äga rum. Mer
information om detta kommer
förstås längre fram.

VAD HÄNDER NU
I tisdags, 12/2, hade Ulf Schöning musikkväll. Denna gång
presenterade han Jerry Lee Lewis. Ett 20-tal personer kom för att
höra historien om och musik med denna artist.
Det som återstår denna vecka är Rouletten på fredag den 15/2
kl. 16.00. Kom och ha trevligt ett par timmar. Kanske blir det en
vinst av något slag. Den goda korven kan köpas i pausen.
På lördag den 16 /2 är det dags för årets ”räkfest”. Som vanligt har
vi fantastiska arrangörer som gör allt för att denna fest ska bli
trevlig. Alla som anmält sig är välkomna. Kl. 18.00 slås dörrarna
upp.

HÄNDER 18 - 24 FEBRUARI
Årsmöte den 20/2 kl. 15.00
Dags för årsmöte 2019. För att delta måste man vara
helårsmedlem och ha betalt avgiften för 2019. Alla kommer att bli
avprickade på röstlängden innan insläpp. Ta med medlemskortet.
Detta underlättar mycket. Dokumenten inför årsmötet finns att
läsa på klubben.
Utflykt till Malaga 21/2 kl. 11.00
Ingrid Silfverberg leder utflykt till Malaga. Man ska besöka bl.a
saluhallen. Resan är spontan och var och en köper sin egen biljett.
Ingrid möter vi Fuengirola station i god tid före tågets avgång kl.
11.00.
Rysk Roulett den 22/2 kl. 16.00
Fredagens stora begivenhet blir ju rouletten. God stämning och
korv i pausen utlovas.
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Trivselträff med V75 23/2 kl. 14.00
Vi serverar lunch med början ca kl. 15.00. Efter lunch är det dags för själva V75-spelet. Första
loppet kör kl. 16.20. Fram till 15.45 går det bra att köpa andelar.
Vandring med Anna-Lena och Gösta den 24/2
Lätt vandring 5 km med lunch i en park. Anna-Lena sätter upp anmälningslista i morgon fredag
då ni också får mer information om vad denna vandring innebär.

Veckoplanering för 18 - 24 februari
Måndag
18/2

Värdar: B-A och Anja
- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches

Tisdag
19/2

Värdar: Viljo och Tuulikki

Onsdag
20/2

Värdar: Christer L och Elisabet R
Det serveras våfflor med sylt och grädde
- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches
- 15.00 ÅRSMÖTE

Torsdag Värdar: Kenneth och Birgitta, Anita
21/2
Det serveras: Ärtsoppa med punsch samt pannkaka
- 11.00 Tåg till Malaga för besök på bl.a. saluhallen.
- 16.15 Målarkurs med Carol
Fredag
22/2

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
23/2

TRIVSELTRÄFF MED V75-SPEL
Vi öppnar 14.00 och lunchen serveras ca kl. 15.00

Söndag
24/2

Lättare vandring med lunch i en park.

