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VECKOBREV FÖR TIDEN 7 – 13/10 
 

VAD HÄNDE FÖRSTA VECKAN? 

I måndags den 30 september öppnade vi klubben på nytt. Några 

klubbmedlemmar kom förstås på besök. Efter en hel del jobb lyckades vi få ihop 

värdar till både kök och klubb.  

Detta innebär inte att det finns hur många som helst att välja på så, var snälla och 

meddela oss om ni kan tänka er att jobba några timmar ibland. Antingen som 

klubbvärd eller som köksvärd.  

Vad händer framöver 

Denna vecka kommer något fler aktiviteter igång.  Först börjar Rock´n Roll-

gympan med Carol sen är det också dags för den första ”ryska rouletten”.  

Rock´n Roll-gympan är på onsdagen den 9/10 kl. 16.15 och rouletten den 11/10 kl. 

16.00.   

Därefter är det också premiär för trivselträffen på lördagen den 12/10. Som vanligt 

öppnar vi kl. 14.00 och hästarna börjar springa kl. 16.20. Fram till kl. 15.45 går det 

bra att köpa andelar.  

Anmälningar 

Från och med måndag den 7/10 kan ni anmäla er till: 

1. Kräftskivan den 19/10.  Pris för denna är 20 euro/person. Festen börjar kl.      

18.00. 

2. Resa till Alpujarra. Denna resa genomförs den 31/10. Pris 39 euro/person. Vi 

har haft en intresselista uppsatt på tavlan och där har många antecknat att de 

är intresserade. Därför har vi bestämt att försöka genomföra denna resa. Så, 

kom och anmäl er fr.o.m. måndag den 7/10.  

 

 

 

Den 15 oktober 

får vi besök av 

Nordic Medical 

Center. De 

berättar om sin 

verksamhet och 

vad de har att 

erbjuda. Kl. 18.00 

Ulf Schöning 

kommer igång 

med sina 

musikkvällar den 

22/10 och då blir 

det Jerry 

Williams del 3. 

Mer information  

kommer. 

Medlemsmöte: 

23 oktober  kl. 

15.15 

 

Sol Eyes kommer 

att ha en 

informationskväll 

för våra 

medlemmar den 

29/10 kl. 19.00 

 

 

 

 

Övrigt i 
oktober 
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Veckoplanering för 7/10 – 13/10 

Måndag  
7/10 

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

 
Tisdag 
8/10 

Värdar: Christer och Lisa 
  
 

Onsdag 
9/10 

Värdar: Anssi och Lena 
- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches 
- 16.15 Rock´n Roll-gympa med Carol 
 
 

Torsdag 
10/10 
 

Värdar: Kurt och Agneta 
- 15.15 Målarkurs med Carol 
 

Fredag 
11/10 

Värdar:  Anders R och Elisabeth Lj 
- 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 
12/10 

TRIVSELTRÄFF med V75-spel. Andelar kan köpas hela veckan t.o.m. 
lördagen kl. 15.45.  Det kommer förstås att serveras lunch.  

 

 


