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VECKOBREV FÖR TIDEN 25 – 31 MARS 
 

Musik-Quiz 

I tisdags, 19/3, hade vi musik-quiz på klubben. Thord Eriksson spelade 

gitarr och sjöng. Det var ett bra upplägg på en frågetävling. Hela 50 

medlemmar hade kommit för att få vara med.  

Medlemsmöte 

Igår, 20/3, hade vi medlemsmöte. Det sista för säsongen eftersom det är 

så många som åker hem tidigt i april. Ordföranden, Anders Rydh, 

berättade lite om läget på klubben. Vi hade också besök av Milla. Milla 

var vår guide på resan som genomfördes förra veckan. Hon berättade 

om olika resmål som vi skulle kunna välja. Milla kommer att skicka oss 

förslag. Vi sätter upp dem så fort vi får dem till oss. Då vill vi gärna att 

ni skriver upp er som intressent på den resa ni kan tänka er att följa 

med på. Observera att det inte är bindande bara en information till oss 

så vi vet vilka resor vi bör anordna under hösten.   

VAD HÄNDER NU? 

Det som återstår denna vecka är: 

Rysk Roulett  

på fredag den 22/3 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 23/3 kl. 14.00 blir det trivselträff med V75. Vi visar 

förstås sändningar från vinterstudion under eftermiddagen. Som vanligt 

serveras en god lunch, denna gång blir det bakad potatis med räkröra. 

Till efterrätt blir det ”postre pijama” eller pyjamas som den heter på 

svenska.  V75-spelet börjar kl. 16.20. Fram till kl. 15.45 kan man köpa 

andelar.  

Filmvisning 24/3. 

Kl. 17.00 på söndag visas filmen ”Sova med fienden” med Julia Roberts. 

De  kommer förstås att finnas biogodis. 

 

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.  

  

HÄNDER I APRIL 
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HÄNDER 25 – 31 MARS 

Vårfest 

Den 30/3 kl. 18.00 kommer vi att öppna dörrarna för denna säsongs sista fest. Det blir en 

blandning av vår- och påskfest. Välkomna att anmäla er. Det finns fortfarande några platser 

kvar. Observera att tisdag 26/3 är sista dagen för anmälan.  

Veckoplanering för 25 – 31 mars 

Måndag  
25/3 

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

 
Tisdag 
26/3 

Värdar: Lotta och Hans 
Lotta och Hans serverar både vegetarisk paj och köttfärspaj  

 
Onsdag 
27/3 

Värdar: Anssi och Lena 
Det serveras våfflor med sylt och grädde, man kan också köpa ”taximacka”. 

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

Torsdag 
28/3 
 

Värdar: Kenneth och Birgitta 
Det serveras ärtsoppa och pannkaka. För den som vill ha, finns även punsch. 

- 15.15 Målarkurs med Carol 
 

 
Fredag 
29/3 

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 
30/3 
 

VÅRFEST 
Vi öppnar 18.00 slår vi upp dörrarna för säsongens sista fest. En blandning av 
påsk- och vårfest. Välkomna! 
 

  
 


