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VECKOBREV FÖR TIDEN 2 – 8 DECEMBER 
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 29/11 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. Sista rouletten före jul blir den 6/12.  

2. TRIVSELTRÄFF den 30/11 kl. 14.00. Vi serverar därefter lunch ca 14.30. 

Då blir det pastagratäng och sallad. Till efterrätt blir det ”pensionärskaka”.          

Kl. 16.20 börjar hästarna trava. Ända fram till 15.45 kan man köpa andelar.  

 

Adventsfika 

På söndag den 1 december (1: a advent) är det dags att avsmaka allt gott som 

bakats till denna 1: a adventseftermiddag. Kl. 16.00 är ni välkomna till klubben. 

För endast 5 euro kan man äta av allt det goda. Välkomna! 

 

Lucia 

På måndag den 2 december lägger vi ut anmälningslista för luciafirandet. Vi firar  

förstås lucia den 13 december. Vi kommer att börja med lite glögg för att sedan 

fortsätta med risgrynsgröt med kanel och socker tillsammans med skinksmörgås 

och olika drycker. Till kaffet blir det förstås lussebulle och pepparkakor. Om det är 

någon som har en allergi, tala om det vid anmälan som görs hos klubbvärden. Allt 

till ett pris av 10 euro per person för medlem och 13 euro per person för icke 

medlem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/12 

Julaftonsfirande  

 

31/12 

Nyårsfirande 

 

Från och med 

lördagen den 

21/12 2019 till och 

med måndagen 

den 6/1 2020 

håller klubben 

stängt med 

undantag för 

festerna förstås. 
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Veckoplanering för 2 – 8 december 

Måndag  
2/12 

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

 
Tisdag 
3/12 

Värdar: Hans och Lotta 
Lotta serverar potatisbullar med bacon och lingonsylt 
 
 

Onsdag 
4/12 

Värdar: Anssi och Lena 
Lena bjuder på pytt i panna med stekt ägg, rödbetor och gurka 

- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches 
 

Torsdag 
5/12 
 

Värdar: Christer L och Agneta 
Ärtsoppa och pannkaka med punsch  

- 15.15 Målarkurs  
 

Fredag 
6/12 

Värdar:  Ulf 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. Denna roulett blir den sista för säsongen. Mer info om 
detta kommer i nästa veckas brev.   

Lördag 
7/12 

TRIVSELTRÄFF. Kl. 14.00 öppnar vi klubben. Lunch serveras vid ca 14.30  
Kl. 16.20 börjar hästarna trava. Innan dess kan man köpa andelar och det 
fram till kl. 15.45 som är sista möjligheten.  

 


