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VECKOBREV FÖR TIDEN 25 NOVEMBER – 1 DECEMBER 

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 22/11 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. TYSK AFTON. Höstfesten går på temat Tyskland. Kl. 18.00 den 23/11 slås 

dörrarna upp för fest på klubben. Alla som anmält sig till denna fest önskas 

välkomna.   

 

Resan till Rute 

Som ni alla säkert redan läst kommer vi att ha en resa till Rute den 28/11. 

Anmälningsblanketten har legat framme sedan början av november. Vi har hittills 

fått 15 anmälningar. Vi hoppas förstås på fler anmäler sig, men oavsett vad 

kommer resan att genomföras. I denna speciella resa till godisstaden nummer ett 

ingår resa, guide och lunch. Inträde på de olika museerna betalas av deltagarna 

själva. Denna summa ges tillbaka i form av rabatt på ev. köpta varor. Skynda er 

att anmäla er. Måndag är sista dagen för anmälan. 

 

Musik 

Den 26/11 blir det musikhistoria med Ulf Schöning. Då pratar han om, och spelar 

musik med Chuck Berry. Rigmors goda hamburgare med extra allt kan köpas för 3 

euro.  

 

Bio 

På söndag den 24/11 kommer vi att visa bio på klubben. Filmen som visas 

är ”HEAT” med Sandra Bullock och Melissa McCarthy. Det finns förstås möjlighet 

att köpa något att dricka samt lite av varje av typen bio-godis.  

 

Adventsfika 

Den 1 december är det adventsfirande på klubben. Då är alla som vill välkomna att 

prova på allt gott som har bakats. Buffé i bakverk alltså, endast 5 euro.  

 

 

13/12 

Luciafirande 

 

24/12 

Julaftonsfirande  

 

31/12 

Nyårsfirande 

 

Från och med 

lördagen den 

21/12 till och med 

måndagen den 

6/1 2020 håller 

klubben stängt 

med undantag för 

festerna förstås. 
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Veckoplanering för 25 november – 1 december 

Måndag  
25/11 

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

 
Tisdag 
26/11 

Värdar: Hans och Lotta 
De serverar våfflor med sylt och grädde  

- 15.00 Bengt Amcoff håller utbildning för värdar 
- 18.00 Ulf pratar om och spelar musik av Chuck Berry.  

 
 

Onsdag 
27/11 

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

 
Torsdag 
28/11 
 

Värdar: Eva, Agneta och Eva 
Ärtsoppa och pannkaka med punsch  

- Målarkurs  
 

Fredag 
29/11 

Värdar:  Bengt och Anita  
- 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 
30/11 

TRIVSELTRÄFF. Kl. 14.00 öppnar vi klubben. Något senare vid 15.00 ca 
serveras det lunch. Vad det blir får ni veta i nästa brev. 15.45 är senaste tid för 
inköp av andelar. Och som vanligt sätter hästarna igång kl. 16.20. Dags att 
hålla tummarna igen!!! 
 

Söndag 
1/12 

ADVENTSFIKA. 1:a advent har vi adventsfika på klubben. Då kan man 
njuta av allehanda bakverk, kaffe, glögg m.m. Välkomna att prova på allt gott. 
Endast 5 euro kostar det.  

 


