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VECKOBREV FÖR TIDEN 11 – 17 MARS 

HAR HÄNT 

Strandparty 5 mars  

Vi samlades på stranden nedanför klubben och drack medhavd dryck 

och åt allt från smörgåsar till sallader. Det blev en trevlig eftermiddag 

med bra väder trots att man spått mycket moln.  

VAD HÄNDER NU? 

Det som återstår denna vecka är 

Rysk Roulett  

på fredag den 8/3 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 9/3 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.  

HÄNDER 11  -  17 MARS 

Musikkväll med Ulf Schöning 12/3 kl. 18.00 

Denna kväll får vi höra Ulf prata om The Beatles igen. Nu från deras 

sista 5 år som grupp. Det blir förstås mycket musik. Rigmor serverar 

som vanligt härliga hamburgare till det fantastiska priset av 3 euro. Se 

bifogad affisch! 

Utflykt med buss 14/3 

Vi kommer att besöka Molisúrs nya olivoljemuseum som ligger i 

Alhaurín el Grande, därefter blir det besök hos en lokal öltillverkare. Vi 

får provsmaka 3 av deras goda ölsorter.  

Efter detta kommer vi att få njuta av en god lunch innan det bär av 

hemåt igen. Bifogar affisch. 

DET FINNS PLATSER KVAR. ANMÄLAN TILL KLUBBVÄRDEN!!! 

 

Bomässa i Fuengirola 2019 

i Svenska kyrkans lokaler i 

Fuengirola på fredag 15/3 

och på lördag 16/3.  Se 

affisch i lokalen. 

 

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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Vernissage 17/3 kl. 17.00 – 19.00 

Nu är det åter dags för vernissage på Club Nórdico. Kom och titta på allt som skapats av våra 

konstnärer. Det bjuds på Cava och snacks. Se bifogad affisch 

 

 

Veckoplanering för 11 – 17 mars 

Måndag  
11/3 

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

 
Tisdag 
12/3 

Värdar: Hans och Lotta 
Det serveras köttfärspaj och vegetarisk paj.  

- 18.00 Musikkväll med Ulf 
 

Onsdag 
13/3 

Värdar: Anssi och Lena 
Det serveras våfflor med sylt och grädde och ”taximacka” till den som hellre vill 
ha det.  

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

 
Torsdag 
14/3 
 

Värdar: Kenneth och Birgitta 
Det serveras: Ärtsoppa med punsch samt pannkaka 

- Resa med buss. Första stopp för hämtning Los Boliches  
- 15.15 Målarkurs med Carol 
 

 
Fredag 
15/3 

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 
16/3 
 

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. 
 

Söndag 
17/3 

VERNISSAGE kl. 17.00 – 19.00 
Vi bjuder på Cava och snacks.  
Välkomna! 

 


