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VECKOBREV FÖR TIDEN 18 – 24 NOVEMBER 

DENNA VECKA 

Som vanligt när detta brev skrivs så finns det två aktiviteter som ännu inte har 

genomförts denna vecka, och det är: 

1. Ryska rouletten på fredag den 15/11 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 16/11 är det som vanligt trivselträff. Till lunch 

serveras det fisksoppa/gryta med bröd. Efterrätt blir som vanligt en 

överraskning.  Hästarna börjar springa kl. 16.20. 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.  Anders telefonnummer är: 

+46 706 800 270. 

HÄNDER I VECKAN 

Medlemsmöte 

På onsdag den 20 november kl. 15.15 har vi medlemsmöte. Eftersom det är sista 

medlemsmötet för detta år kommer det att bli en hel del information. Vi kommer 

också att få besök av vår reseguide Milla. Hon berättar mer om resan och även om 

kommande resor som vi har tänkt genomföra.  

Utöver detta kommer vi att lotta ut ett presentkort från SolEyes på en 

ögonundersökning. Värde 120 euro. Pris på lotterna blir 2 euro.  

SolEyes erbjuder också nya kunder undersökningar samt ögonbehandling med 

10% rabatt.   

Fest 

Den 23 november har vi fest igen. Då blir det ”TYSK AFTON”.  En temafest där 

Tyskland är tongivande. Denna fest kostar 16 euro för medlem och 19 euro för icke 

medlem. Det finns fortfarande några platser kvar. Välkomna att anmäla er! 

 

Den 26/11 kl. 

18.00 kommer Ulf 

att ha en 

musikkväll igen. 

Denna gång 

kommer det att 

handla om Chuck 

Berry. Mer info 

kommer. 

 

Den 28/11 har vi 

resan till Rute. 

Välkomna med er 

anmälan redan 

nu. Pris 34 euro 

medlem och 37 

icke medlem.  

 

Den första advent, 

1/12, kommer vi 

att ha adventsfika 

på klubben.  

Då kan man 

komma och fika 

av allt gott som 

har bakats till en 

mycket rimlig 

kostnad. 5 euro. 

Ni som gillar att 

baka (hemma 

eller på klubben) 

hör av er till Karin 

Lundmark tel.  

+46 706 405 950 

om ni vill hjälpa 

till.  

November/
December 
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Bio 

Den 24 november är det dags för bio här på klubben. Återkommer med namn på filmen snarast. 

Vi kommer att sälja typiskt biogodis. Lite chips,  godis, öl, vin m.m.  m.m. 

INFO FÖR RESTEN AV MÅNADEN 

Övrig info om denna och något för nästa månads händelser på kanten ovan. Glöm inte anmäla er 

till Rute-resan.  

Veckoplanering för 18 – 24 november 

Måndag  
18/11 

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

 
Tisdag 
19/11 

Värdar: Hans och Lotta 
De serverar ugnspannkaka med bacon.  
 
 

Onsdag 
20/11 

Värdar: Anssi och Lena  
De serverar pytt i panna även denna onsdag.  

- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches 
- 15.15 Medlemsmöte 

 
Torsdag 
21/11 
 

Värdar: Leif och Karin 
Ärtsoppa och pannkaka med punsch  

- Målarkurs  
 

Fredag 
22/11 

Värdar:  Tommy och Elisabeth Lj 
- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches 
- 16.00 “Rysk Roulett” med B-A Johansson som presentatör. Korv blir 

det i pausen.  

Lördag 
23/11 

TYSK AFTON. Månadens fest blir en något annorlunda fest. Som synes är 
Tyskland den röda tråden ikväll.  
Välkomna alla ni som anmält er till denna fest.   

Söndag 
24/11 

BIO! Vi visar film här på klubben. Man kan köpa allt som hör bio till samt öl, 
vin, vatten m.m. m.m. 

 


