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VECKOBREV FÖR TIDEN 16 – 20 DECEMBER 
Det här blir det sista brevet 2019! Så med detta vill vi önska er alla en 

riktigt GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR! 

Nu är det snart jul och lugnet ska lägra sig över Club Nórdico. Tja, inte helt 

förstås, det ska ju firas jul och nyår. 

Lucia   

På fredag den 13 december kl. 18.00 är det luciafirande som alla nu vet. 

Som vanligt firar vi med vårt eget luciatåg. Detta blir lite startskottet på 

julen.  

 

Julafton  

Den 24 december kl. 18.00 blir det julaftonsfirande med en fin buffé, 

tomte och julklappar. För er som ska delta i festen gäller att ni tar med en 

liten julklapp för mellan 3 och 5 euro.  

Fredagen den 13 december är egentligen stängd, men för anmälan till 

julfesten gå det bra att komma mellan 11.00 – 13.00.  Även på lördag 14 

december går det bra att anmäla sig mellan 11.00 – 13.00. Som vanligt 

gäller att våra medlemmar prioriteras. Icke medlemmar är förstås också 

välkomna men får komma med på festen i mån av plats.  

Priset för denna fest är något högre än vanligt men med tanke på att det 

blir ett stort julbord så blir det 25 euro. För de som inte är medlemmar blir 

det 28 euro. Anmälan är bindande! 

 

På annandagen, alltså den 26 december kommer klubben att hålla öppet 

mellan 14.00 – 17.00. Då är alla som önskar välkomna att äta av den 

julmat som blivit över efter julafton.  

 

 

 

 

 

Måndagen den 20 

januari är sista dagen att 

lämna in motioner till 

årsmötet som kommer 

att hållas den 19 februari 

2020. 

Musikkväll med Ulf har 

vi tisdagen den 21 

januari kl. 18.00. 

Medlemsmöte onsdagen 

den 22 januari kl. 15.15 

Januaris månadsfest blir 

den 25 januari.  

Till denna fest behöver 

vi arrangörer.  

 

Antingen 29 januari eller 

4 februari kommer vi att 

ha den årliga 

mandelblomsresan. 

Guide är förstås 

Magdalena Thomell. 
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Nyår  

Nyårsfesten den 31 december kommer att börja kl. 21.00 och bestå av lite tapas, dricka mm. Pris 

för denna fest blir 12 euro. När klockan närmar sig halv tolv går man tillsammans bort till El 

Ayuntamiento och firar in det nya året med vindruvor och cava som man får med sig. Anmälan 

till denna fest kan göras fr.o.m. måndag den 16 december.  Se bif. affisch 

 

Från och med lördagen den 21 december 2019 till och med måndagen den 6 januari 2020 håller 

klubben stängt med undantag för festerna förstås. Klubben öppnar igen den 7 januari 2020. 

 

Från och med den 1 januari måste alla som vill vara på klubben eller delta i olika aktiviteter vara 

betalande medlemmar. Det kommer då att finns olika möjligheter. Veckokort 3 euro, 1 månad 10 

euro och 2 månader 20 euro. Därefter helårsmedlemsskap 30 euro.n 21/12 2019 till och med 

måndagen den 6/1 2020 håller klubben stängt med undantag för festerna förstås. 

Från och med lördagen den 21/12 2019 till och med måndagen den 6/1 2020 håller 

Veckoplanering för 16 - 20 december 

Måndag  
16/12 

Värdar: Göran och Anna 
- Boule gör paus till efter jul. Gäller alla dagarna. 

 
Tisdag 
17/12 

Värdar: Hans och Lotta 
 

Onsdag 
18/12 

Värdar: Anssi och Lena 
 

 
Torsdag 
19/12 
 

Värdar: Kenneth och Birgitta 
 

Fredag 
20/12 

Värdar: Christer L och Ingegärd 
Sista öppna dagen för året.  
  

 

 


