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VECKOBREV FÖR TIDEN 28 OKT. – 3 NOV.  

DENNA VECKA 

De två kvarvarande aktiviteterna för denna vecka är: 

1. Ryska rouletten den 25/10 kl. 16.00 som vanligt.  Välkomna att vara med i 

vårt roliga spel. Korv blir det i pausen och B-A berättar säkert en rolig 

historia. 

2. TRIVSELTRÄFF. På lördag den 26/10 är det åter trivselträff. Vi serverar 

lunch i vanlig ordning ca kl. 14.30. Hästarna börjar springa kl. 16.20 som 

vanligt. Sista chansen att köpa andelar är kl. 15.45. Ni som ev. vill vara med 

och inte är på plats kan swisha till Anders Rydh. En andel kostar då 55 kronor.  

Hans telefonnummer är: +46 706 800 270. 

Föredrag 

Den 29/10 kl. 19.00 kommer vi att få besök av ögonläkarna från SolEyes. De 

kommer att berätta om sin verksamhet som nu har svällt ut till att omfatta fler 

saker än bara ögonoperationer. Välkomna att ta del av allt de har att berätta. Vi 

kommer också att lotta ut en synundersökning värd 129 euro och en undersökning 

för torra ögon värd 99 euro. Varje lott kostar 2 euro. 

Nästa fest 

Nu rustar vi för nästa fest. Det blir SURSTRÖMMINGSFESTEN som går av 

stapeln den 5 /11 kl. 18.00. Pris för denna fest är 18 euro för medlem och 21 euro 

för icke medlem. Anmälan kan göras till klubbvärden fr. o.m 25/10.  

Övrigt 

Vi har tidigare skickat ut information om möjlighet att teckna elavtal med 

Escandinava de electricidad. Detta är ett dotterbolag till Fortum. Se bif. 
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Den 23/11 har vi 

månadsfest. Den 

S.k. höstfesten.  

Till denna lägger 

vi ut 

anmälningslista 

den 11/11. 
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Veckoplanering för 28 oktober – 3 november 

Måndag  
28/10 

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

 
Tisdag 
29/10 

Värdar: Bengt och Ingegärd 
Det serveras våfflor med grädde och sylt 

- 19.00 SolEyes kommer och berättar om sin verksamhet.  
-  

Onsdag 
30/10 

Värdar: Anders och Birgitta 
- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches 
- Gympan inställd 
 

Torsdag 
31/10 
 

Värdar: Bengt A och Agneta 
Ärtsoppa och pannkaka med punsch  

- Målarkurs inställd 
 

Fredag 
1/11 

Värdar:  Ulf och Rigmor 
- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches 
- 16.00 “Rysk Roulette” med B-A Johansson som presentatör. Korv blir 

det i pausen.  

Lördag 
2/11 

TRIVSELTRÄFF med V75. Vi öppnar kl. 14.00 och lunchen serveras ca 
14.30.  Sedan springer hästarna igen kl. 16.20. Fram till 15.45 kan man köpa 
andelar.  

 

 


