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VECKOBREV FÖR TIDEN 13 – 19 JANUARI  
 

Rysk roulett 

På fredag den 10 januari är det åter rysk roulett kl. 16.00. Det blir som vanligt korv i pausen, 

innan dess ett roligt spel som kan innebära flera trevliga vinster. I pausen blir det förstås någon 

historia från B-A innan nästa spel kommer igång. Kom och spela och ha trevligt! 

 

Trivselträff 

På lördag den 11 januari är det trivselträff. Det är vinterstudio på lördag. Vi är på plats från kl. 

12.00. Ett glas vin eller öl kan man få innan vi serverar maten kl. 14.30 ca. Denna gång består 

lunchen av två olika rätter, dels ”laxfrestelse med gravad lax dels en ”fläskfilégryta allt i allo”. Till 

dessert blir det ananasmums med vispad grädde. Kl. 16.20 är det dags för V75-spelet att starta. 

Alla som vill köpa andelar kan göra det fram till kl. 15.45.  

Musikkväll 

21/1 kl. 18.00 pratar Ulf om Bill Haley & his Comets. Det blir en kväll fylld av berättelser och 

musik med denna grupp. Rigmor säljer hamburgare med extra allt för endast 3 euro. Välkomna! 

Medlemsmöte 

Den 22 januari är det medlemsmöte. Då kommer styrelsen att berätta om de senaste besluten 

och annat smått och gått. Vi kommer också att få besök av en ny företagsmedlem. Det är ett 

företag som heter SWEQINO och Rehab Clinic. De kommer hit och berättar om sin verksamhet 

samt visar lite praktiskt vad de gör.  

 

Månadsfest 

Den 25 januari är det tänkt att vi ska ha årets första fest. Den brukar vara väldigt omtyckt och 

ofta fulltecknad tidigt.  

Fr.o.m. 13 januari kan man anmäla sig till denna fest. Det görs lämpligast hos klubbvärden.  

Ni som är nya och alla ni andra som ännu inte varit med och arrangerat någon fest, nu har ni 

chansen! Naturligtvis får den som anmäler sig hjälp av erfarna arrangörer. Anmäl er till 

klubbvärden.  

 

Mandelblomsresa 

Den 4 februari kommer vi att genomföra årets första resa. Denna gång får vi Magdalena Thomell 

som guide. Det går bra att anmäla sig till denna resa fr.o.m. den 13 januari. Även denna anmälan 

görs bäst hos klubbvärden. Mer info kommer när Magdalena har rekognoserat färdigt.  
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Medlemskap 

Från och med den 1 januari gäller att alla som deltar i aktiviteter såsom veckoaktiviteter, fika, 

fester, resor m.m. måste vara medlemmar på klubben.  

Vi har olika möjligheter till medlemskap. 

- 30 euro helår 

- 20 euro 2 månader 

- 10 euro 1 månad och 

- 3   euro 1 vecka. 

Den sista är för att kunna vara med en hel vecka istället för att betala en extra avgift för fester 

etc.  

Veckoplanering för 13 – 19 januari 2020 

Måndag  
13/1 

Värdar: Göran och Anna 
 
 

Tisdag 
14/1 

Värdar:  Bengt och Ingegärd 
- Kl. 13.00 Styrelsemöte 

 
 

Onsdag 
15/1 

Värdar: Anssi och Lena 
Lena och Anssi serverar ”taximacka” 

 
 

Torsdag 
16/1 
 

Värdar: Anders och Elisabet  
Ärtsoppa och pannkaka med punsch  

- 15.15 Målning. 
 

Fredag 
17/1 

Värdar: Lennart och Elisabeth Lj 
- 16.00 Rysk Roulett. Nu är det dags igen för detta spel. Kom och spela 

och ha roligt. Det blir korv i pausen och kanske någon rolig historia.  
  

Lördag 
18/1 

TRIVSELTRÄFF. Vi öppnar som vanligt ca 14.00. Lunch serveras ca 14.30. 
Efter lunchen blir det V75. Hästarna börjar trava kl. 16.20. Ända fram till kl. 
15.45 kan ni köpa andelar till detta spel.  

 


