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VECKOBREV FÖR TIDEN 18 – 24 MARS

HÄNDER I APRIL

Klubben håller öppet fram till
den 25 april.
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.

Utflykt
Igår, 14/3, hade vi en utflykt till Alhaurin el Grande där vi besökte en
lokal olivoljeproducent och även ett litet familjeföretag i öltillverkning.
Vi hade denna gång Milla (från Finca la Vida) som guide. Hon var
väldigt informativ och berättade mycket intressant om området. Hon
kommer att komma till oss på nästa medlemsmöte den 20/3 kl. 15.00
för att berätta lite om andra platser vi skulle kunna åka till.
VAD HÄNDER NU?
Det som återstår denna vecka är:
Rysk Roulett
idag fredag den 15/3 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 16/3 kl. 13.00 blir det trivselträff med V75. På TV visas
skidskytte från kl. 13.15. Det är stafett både herrar och damer. Som
vanligt serveras en god lunch, denna gång blir det köttfärsbiffar med
potatis och grönsaker i ugn. Till detta blir det svampsås. Efterrätt
förstås. V75-spelet börjar kl. 16.20. Fram till kl. 15.45 kan man köpa
andelar.
Vernissage söndag 17/3 kl. 17.00 – 19.00
Årets vernissage där alster som skapats i målarkursen visas upp. Det
bjuds på Cava med tilltugg.

HÄNDER 18 – 24 MARS
Musik-Quiz med Thord Eriksson
Den 19/3 kl. 19.00 är det dags för musik-quiz. Thord Eriksson spelar
gitarr och ansvarar för musikfrågorna. Det kommer att finnas
hemlagade ”tapas” att köpa.
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Filmvisning 24/3 kl. 17.00
Denna gång visar vi ”Sova med fienden” med Julia Roberts. Det kommer förstås att finnas
biogodis att köpa.
Månadsfest
Den 30 mars kl. 18.00 hålls denna månads fest. Det blir en VÅRFEST. Det bjuds på mat och
vin/öl/vatten eller annan dricka. Till kaffet blir det någon typ av dessert.
Anmälan till denna fest kan göras fr.o.m den 18 mars. Anmälan görs bäst hos klubbvärden. Det
går förstås också att ringa in. Priset för festen blir 18 euro för medlem och 21 för icke medlem.

Veckoplanering för 18 – 24 mars
Måndag
18/3

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

Tisdag
19/3

Värdar: Viljo och Tuulikki
- 19.00 Musik-Quiz med Thord Eriksson. Tapas kan köpas. Det blir
frågesport och lite allsång.

Onsdag
20/3

Värdar: Anders R och Elisabet R
Det serveras våfflor med sylt och grädde
- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches
- 15.00 Medlemsmöte. Milla kommer och berättar om resor vi kan göra på
klubben.
- 16.15 Rock´n Roll-gympa med Carol. (Om mötet inte är slut, går det bra att
vänta.
Torsdag Värdar: Leif och Karin
21/3
Det serveras: Ärtsoppa med punsch samt pannkaka
- 15.15 Målarkurs med Carol
Fredag
22/3

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
23/3

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
24/3

Filmvisning på klubben kl. 17.00
Denna gång visar vi ”Sova med fienden” med Julia Roberts.
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