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VECKOBREV FÖR TIDEN 2 – 8 NOVEMBER

Klubben är öppen måndag-fredag kl 12-14. Boulen är igång. Målargruppen likaså. 

Ryska rouletten med god korv, som vanligt på fredagar. I övrigt, se program nedan.

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.

Veckoplanering för 2 - 8 november

Måndag 22/11 Värdar: Karin L och B-A
Blomkålsoppa med bröd  
Boule Rosarioparken 12.30-14.30

Tisdag 3/11 Värdar:  Anette och Ramon
Våfflor

Onsdag 4/11 Värdar: Lena och Anssi 
Rårakor med fläsk och lingonsylt 
Boule Rosarioparken 12.30-14.30

Torsdag 5/11 Värdar: Karin och Leif
Ärtsoppa och pannkaka
Målargruppen 14.15

Fredag 6/11 Värdar: Ingegerd och Bengt
Smörgåsar med köttbullar, ost eller ägg och sill
Boule Rosarioparken 12.30-14.30
Rysk roulette 16.00 med B-A, goda korven i pausen.
Antalet besökare på rouletten är begränsat, endast 35 spelare 
kan deltaga. Först på plats gäller.

Vi påminner redan nu att ni gärna får betala medlemsavgiften för 2021. Se nästa sida.



Club Nórdico
Calle Hernán Cortés 4, Fuengirola

Tlf. 952 667 067
Clubnordico.eu

clubnordico@gmail.com

30 euro helår, 20 euro två månader, 10 euro en månad och 3  euro en vecka.
IBAN-nummer och kontonummer:
Bank – 3058 – Cajamar Caja Rural
Kontor – 0860-FUENGIROLA-AVDA. RAMON Y CAJAL MALAGA

IBAN – ES84 3058 0860 7427 2000 1284
Innehavare – CLUB NORDICO DE LA COSTA DEL SOL

BIC / SWIFT Code – CCRIES2AXXX

Du kan inte alltid stanna i din egen hörna av skogen 
och vänta på att andra ska komma till dig. 

Du måste gå till dem ibland också.
Nalle Puh


