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VECKOBREV FÖR TIDEN 9 – 15 DECEMBER 
De två aktiviteterna som är kvar denna vecka har lite annorlunda innehåll.  

1. Ryska rouletten på fredag den 6/12 kl. 16.00 som vanligt.  Denna gång blir 

den sista för denna höst. OBS! OBS! Allt ska bort!!! Det blir många vinster denna 

fredag så skynda hit och var med om det sista spelet för denna höst. Korv i pausen 

förstås.   

2. TRIVSELTRÄFF den 7/12 kl. 14.00. Även för denna aktivitet är det sista 

gången för hösten. Det blir i vanlig ordning en god lunch. Denna gång bestående 

av kyckling i en härlig whiskeysås samt ris och grönsaker. Till efterrätt blir 

det ”Glass Surprise”. Huvudattraktionen blir ju förstås V75 som börjar 16.20. 

Innan dess fram till 15.45 kan man köpa andelar.  Sen håller vi förstås tummarna 

för en vinst denna sista gång före jul.  

 

Lucia 

Luciafirande har vi ju som brukligt är den 13 december kl. 18.00. Det finns 

fortfarande några få platser kvar. Det kommer att serveras risgrynsgröt med kanel 

och socker samt smörgåsar med skinka. Även kaffe och lussebullar förstås. 

Välkomna med er anmälan! 

 

Nytt år! 

Nu är det också dags att betala medlemsavgiften för 2020. För att kunna vara  

med i alla aktiviteter på klubben efter den 6/1 ska avgiften vara betald.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 9 – 15 december 

Måndag  
9/12 

Värdar: B-A och Nina 
- Boule gör paus till efter jul. Gäller alla dagarna. 

 
Tisdag 
10/12 

Värdar:  Christer L och Evy 
 
 

Onsdag 
11/12 

Värdar: Anders och Birgitta 
- 13.00 Styrelsemöte 

 
Torsdag 
12/12 
 

Värdar: Kurt och Agneta 
Ärtsoppa och pannkaka med punsch  

- 15.15 Målarkurs  
 

Fredag 
13/12 

LUCIAFIRANDE KL. 18.00 
Klubben är stängd för förberedelser.  
Vi önskar er alla som anmält till denna fest hjärtligt välkomna att fira 
traditionsenlig lucia.  

 


