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VECKOBREV FÖR TIDEN 1 – 7 APRIL 
 

VAD HÄNDER NU? 

Det som återstår denna vecka är: 

Rysk Roulett  

på fredag den 29/3 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.  

Vår/påskfest 

på lördag den 30/3 kl. 18.00 är det dags att gå på fest. Då går sista 

festen för denna säsong av stapeln. Det blir en kombination av 

vår/påskfest. Det blir buffé med en hel del goda rätter. Till kaffet blir det 

en efterrätt. Det blir även dans till levande musik. Festen är nu 

fulltecknad.  Vi önskar alla er som anmält/betalt för denna fest hjärtligt 

välkomna! 

HÄNDER 1 – 7 APRIL 

Snart börjar den stora hemresemånaden. Under april månad minskar 

antalet medlemmar som är här på kusten märkbart. Klubben håller 

öppet fram till 25/4 sedan är det uppehåll ända till 30/9 då vi öppnar 

igen.  

Den 5/4 blir det sista gången i vår som vi har ”rysk roulett”. Då blir det 

prisfest, allt ska bort, så räkna med många vinster.  

Med risk för upprepning så är den 6/4 sista lördagen som vi har 

trivselträff också. Det blir förstås lunch, denna gång matjessill med kokt 

potatis, gräddfil och gräslök. Även en efterrätt förstås. Fram till kl. 15.45 

går det bra att köpa andelar. Hästarna börjar springa 16.20 som vanligt.  

 

 

 

Klubben håller öppet fram till 

den 25/4.  

Denna dag, den 25/4, har vi 

städdag. Allt ska rensas ut 

inför sommaren.  

Planen är att efter avslutad 

städning bjuds det på lunch. 

Vad det blir beror på vad som 

finns kvar i frysarna.  

Vi hoppas förstås på att 

många ställer upp och hjälper 

till.  

HÄNDER I APRIL 
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Veckoplanering för 1 – 7 april 

Måndag  
1/4 

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

 
Tisdag 
2/4 

Värdar: Viljo och Tuulikki 
 

 
Onsdag 
3/4 

Värdar: Lennart och Nina 
Det serveras våfflor med sylt och grädde,  

- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches 
- 16.15 Rock´n Roll-gympa med Carol.  

Torsdag 
4/4 
 

Värdar: Leif och Karin 
Det serveras ärtsoppa och pannkaka. För den som vill ha, finns även punsch. Det 
blir sista gången som denna mat serveras på torsdagarna denna säsong.  

 
Fredag 
5/4 

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. Detta är 
 sista rouletten för säsongen.  

 
Lördag 
6/4 
 

TRIVSELTRÄFF 
Vi öppnar klockan 14.00, serverar lunch ca kl. 15.00. Detta är sista trivselträffen 
för denna omgång. Beträffande hästarna börjar de springa kl. 16.20 (som väl alla 
vet). Andelar kan köpas fram till kl. 15.45. 

  
 


