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VECKOBREV FÖR TIDEN 22 – 25 APRIL 

SISTA BREVET INNAN STÄNGNING 

Den senaste veckan har vi sett hur fler och fler av medlemmarna på klubben lämnat Fuengirola 

för att åka tillbaka till Sverige.  

Den gångna säsongen har gått så otroligt fort. Vi har haft många aktiviteter.  Förutom fester, 

veckoaktiviteter mm har vi även haft två resor.  

HÖSTEN 2019 

När vi kommer tillbaka kör vi igång med alla våra aktiviteter igen.   

Vi planerar ju förstås att ha en del fester under hösten. Planen är som följer: 

- Kräftfesten den 16 oktober 

- Surströmming den 5 november 

- Höstfesten de 23 november 

- Luciafest 13 december 

- Julaftonsfirande 24 december 

- Nyårsfest 31 december 

Under våren har vi haft reseförslag på anslagstavlan. Glädjande nog har många skrivit på att 

man är intresserad. Av dessa reseförslag har vi valt: 

1. Alpujarras. En av Sierra Nevadas vackra vita byar. Denna kommer vi att genomföra i 

slutet av oktober. Anmälan kommer att kunna göras fr.o.m. den 30 september. Det 

kommer förstås att gå bra att anmälas sig via mail då. 

2. Resa till Rute. En riktig julutflykt till det spanska godisparadiset. Här finns Spaniens 

största chokladkrubba. Man framställer anislikör och julens alla bakverk. I slutet av 

november/början av december kommer vi att göra denna resa.  
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INFÖR SOMMAREN 

Som sagts tidigare så stänger vi alltså den 25 april. Denna dag är det också städning av lokalen. 

Vi hoppas att det, trots att många har åkt hem, ska komma många som kan hjälpa till att göra 

lokalen sommarfräsch. Efter städning bjuds på lunch bestående av sådant som finns i kvar i frys 

och kyl.  

SOMMARSTÄNGT 

26 april – 30 september.  

Innan den riktiga öppningen kommer det också att vara öppet den 18 och 25 september  

12.00 – 14.00.na dag, den 25/4, har vi städdag. Allt ska rensas ut inför sommaren.  

 

Värdar denna vecka är:  

Måndag  
22/4 

Värdar: STÄNGT 
- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches 

 
Tisdag 
23/4 

Värdar: Göran och Anna 
 

Onsdag 
24/4 

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

 
Torsdag 
25/4 
 

STÄDNING INFÖR SOMMAREN 
Alla som vill hjälpa till är välkomna! 

 

 

TREVLIG SOMMAR!!    

Önskar  

Styrelsen 

http://www.climatemonitor.it/?p=44018
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/

