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VECKOBREV FÖR TIDEN 4 – 10 MARS 

HAR HÄNT 

I söndags, 24/3, hade vi flera aktiviteter. Först ut var vandrarna som gav 

sig iväg tillsammans med Anna-Lena och Gösta Burland som anordnat 

aktiviteten. Det blev en härlig promenad med lunchpaus i park.  

Sedan, kl. 17.00, var det dags för filmvisning på klubben. Man 

visade ”Bristande bevis” med Anthony Hopkins. Ett 10-tal personer 

hade kommit. Man kunde köpa vin, öl, kaffe och även godis i form av 

bilar.  

VAD HÄNDER NU? 

Rysk Roulett  

Det som återstår denna vecka är Rouletten på fredag den 1/3 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.  

Trivselträff med V75 

På lördag den 2/3 kl. 14.00 blir det trivselträff med V75. Som vanligt 

serveras en god lunch och en liten efterrätt. V75-spelet börjar kl. 16.20. 

Fram till kl. 15.45 kan man köpa andelar.  

Filmvisning  

Söndag den 3/3 kl. 17.00 är det åter bio på klubben. Denna gång visar 

vi ”Pay it forward”. Det är en amerikansk dramafilm från 2000. Det 

kommer förstås att finnas ”biogodis” att köpa.  

HÄNDER 4  -  10 MARS 

Strandparty 5 mars kl. 13.00 

Vi samlas på stranden nedanför klubben och dricker och äter lite gott 

tillsammans. Finns nog möjlighet att hyra solstol om man vill. 

Var och en tar med sig det man vill äta och dricka. Om man inte hyr 

solstol får man själv ta med sig något att sitta eller ligga på också.  

Den 12/3 kommer Ulf 

Schöning att prata om och 

spela musik av The Beatles. 

Det kommer att handla om  

deras sista 5 år som grupp.  

Den 14/3 är det dags för en 

resa. Det blir en resa upp i 

bergen för att besöka 

Molisurs nya olivolje-

museum bl.a. Det blir 

också besök hos en lokal 

öltillverkare.  Priset blir 39 

euro för medlem och 42 

euro för icke medlem.  I 

detta pris ingår, förutom 

buss, även guide och lunch.  

Se affisch.      

Den 19/3 kommer vi att ha 

musik-quiz på klubben. Tid 

blir kl. 19.00. Thord 

Eriksson spelar gitarr och 

det kan också bli lite 

allsång. Något att äta 

kommer att finnas. Mer 

info senare.                         

Lördagen den 30 mars 

kommer den sista 

månadsfesten för säsongen 

att äga rum. Mer 

information om detta 

kommer förstås längre 

fram.  

 

HÄNDER I MARS 
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Veckoplanering för 4–10 mars 

Måndag  
4/3 

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

 
Tisdag 
5/3 

Värdar: Anders R och Elisabet R 
Det kommer att finnas hembakade semlor.  

- Kl. 13.00 samlas de som vill på stranden nedanför klubben för strandparty. 
Ta med egen mat, dricka och något att sitta på.  

-  
Onsdag 
6/3 

Värdar: Christer L och Nina 
Det serveras våfflor med sylt och grädde 

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

 
Torsdag 
7/3 
 

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

- 16.15 Målarkurs med Carol 
 

 
Fredag 
8/3 

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 
9/3 
 

TRIVSELTRÄFF MED V75-SPEL 
Vi öppnar 14.00 och lunchen serveras ca kl. 15.00. Andelar till V75-spelet kan 
köpas fram till 15.45. 
 

 


