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VECKOBREV FÖR TIDEN 9 - 15 MARS

DENNA VECKA 

Rysk roulett

På fredag den 6 mars 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

På lördag den 7 mars är det som vanligt trivselträff med lunch, kyckling med mangosalsa och ris, 
samt givetvis V-75-spel. Vi öppnar kl. 14.00 och serverar lunchen runt 14.30. 
Kl. 16.20 är det dags för trav. Andelar kan köpas ända fram till 15.45.

KOMMANDE EVENEMANG
Resa
Tisdag 17 mars blir det utflykt till Enkvist vingård. Anmälan från tisdag 3 mars. 
Resan kostar 40€ inklusive lunch och vinprovning. Mer information på klubbens anslagstavla.

Medlemsmöte
Onsdag 18 mars kl 15.15 hålls det sista medlemsmötet för säsongen på klubben.

Festarrangörer sökes

Lördag 28 mars är det dags för säsongens sista fest. Vi söker sex frivilliga att anordna denna. 
Frågor besvaras av Lennart Olaisson på telefon: +4670 8 951 100.

BOULE

För tillfället finns inte plats för nya medlemmar. Däremot kan ni som önskar spela boule skriva 
upp er på en lista som hänger på klubbens anslagstavla, så blir ni kontaktade när det finns plats. 
Obs, måndag 9 mars är det bouletävling i Rosarioparken, endast för de redan anmälda. 
Samling redan kl 12.00 för att få spelschema.

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. 

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.
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Veckoplanering för 9 – 15 mars

Måndag 
9/3

Värdar: Göran och Anna
12.00 Samling inför bouletävling i Parque Rosario för de anmälda
12.30 Bouletävling i Parque Rosario i Los Boliches

Tisdag
10/3

Värdar:  Christer L och Lisa

Onsdag
11/3

Värdar: Anssi och Lena
Taximacka
 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches

Torsdag
12/3

Värdar: Kurt och Agneta
Ärtsoppa med punsch och pannkaka 
15.15 Målning

Fredag
13/3

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
14/3

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!

Söndag
15/3

VERNISSAGE. Konstgruppen har vernissage kl 17-19. 
Då ställer MartaLena Malmström även ut sin keramik. 

Nasse: “Hur stavar man till kärlek?”

Nalle Puh: “Du stavar det inte, du känner det!”


