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VECKOBREV FÖR TIDEN 24 FEBRUARI – 1 MARS

HÄNT SEN SIST

I onsdags, den 19 februari, var det årsmöte på Club Nordico med ovanligt många deltagare, 75 st.
Då valdes ny styrelse, bland annat ny ordförande, Karin Lundmark.

DENNA VECKA 

Rysk roulett

På fredag den 21 februari kl. 16.00 har vi som vanligt den ryska rouletten. Kom och spela, vinn 
och ha roligt. Vi kan utlova många glada skratt och suckar. Korv i pausen förstås. Förutom det 
blir det förstås en rolig historia från B-A.

Trivselträff

Ingen trivselträff lördagen den 22 februari p g a räkfest.

Räkfest

Lördagen den 22 februari är det räkfest på klubben. Festen är fullbokad.

Bio

Söndagen den 23 februari kl 17.00 visas filmen Captain Phillips.

En mycket spännande film om ett amerikanskt lastfartyg, som kapas av pirater utanför Somalias kust. 

Filmen är baserad på en verklig händelse. Fri entré och möjlighet att köpa biogodis i vanlig ordning.

Musikkväll

Tisdagen den 25 februari kl 18.00 berättar Ulf Schöning om Fats Domino och spelar hans musik.

Fri entré och möjlighet att köpa Rigmors goda hamburgare med extra allt i vanlig ordning.

Medlemskap

Från och med den 1 januari gäller att alla som deltar i aktiviteter såsom veckoaktiviteter, fika, 
fester, resor med mera måste vara medlemmar på klubben. 
Vi har olika möjligheter till medlemskap:
30 euro helår, 20 euro två månader, 10 euro en månad och 3  euro en vecka.
Den sista är för att kunna vara med en hel vecka istället för att betala extra avgift för fester etc. 
Anmäler man sig på en fest eller resa gäller kortet i en vecka fr o m festens eller resans datum. 

Boule

Vi spelar boule tre dagar i veckan. För tillfället finns inte plats för nya medlemmar. Däremot kan 
ni som önskar spela boule skriva upp er på en lista som hänger på anslagstavlan så blir ni 
kontaktade när plats finns igen. 
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Värdar

Ni som önskar arbeta med något på klubben, t.ex. i köket eller som klubbvärd, hör av er till 
Lennart så han kan skriva upp er. Han nås på telefon: +4670 8 951 100.

Ny kökschef

Anita Amcoff är ny kökschef fr o m 1 mars med ansvar för inköp m m.

Kommande resa

Tisdag 17 mars blir det utflykt till Enkvist vingård. Anmälan kan göras från 3 mars. 
Mer information i nästa nyhetsbrev.

Veckoplanering för 24 februari – 1 mars

Måndag 
24/2

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

Tisdag
25/2

Värdar:  Lennart och Lisa
       -     18.00 Musikkväll med Ulf Schöning, kvällens tema Fats Domino 

Onsdag
26/2

Värdar: Anssi och Lena
Lena serverar ”taximacka”

- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches

Torsdag
27/2

Värdar: Agneta och Ramon
Ärtsoppa och pannkaka med punsch 

- 15.15 Målning

Fredag
28/2

Värdar: Lennart och Elisabeth L
- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches
- 16.00 Rysk Roulett. Fredagens stora begivenhet. Det blir många 

vinster, glada skratt och en och annan suck. Korv blir det i pausen.  

Lördag
29/2

TRIVSELTRÄFF. Vi öppnar kl. 14.00 och serverar lunch ca kl. 14.30.
Kl. 16.20 är det dags för trav. Andelar kan ni köpa ända fram till 15.45. 
Välkomna!


