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VECKOBREV FÖR TIDEN 30 NOVEMBER – 6 DECEMBER

Öppettider från och med 23 november, måndag-torsdag kl 13-15.

Vi försöker att erbjuda lätt lunch varje dag. Se veckoplanering nedan.
Vi har behov av café- och klubbvärdar, nya som gamla. 

Hör av er till Karin +46 706405950 eller Anssi +46 708142113.
Adventssamling 29 november kl 16-17.30, med kaffe/glögg och fikabröd.

Bakningsvilliga önskas, anmälan till Karin, mobil ovan.
Enkelt Lucia-firande 13 december kl 14.00 med glögg, kaffe, lussebröd, 

tomtegröt och skinkmacka 8 euro. Max 35 deltagare. 
Föranmälan och betalning på klubben från och med 1 december.

Frivilliga, som kan hjälpa till, önskas. Ring Karin eller Anssi.
Följande är inställt tills vidare på grund av Corona-restriktionerna: 

Medlemsmöten samt Ryska rouletten, fredagar. I övrigt, se program nedan.
- o - o - o -

Adventskaffe
Obs! Nu på söndag, 29 november, är det Adventskaffe 

på Club Nordico kl 16-17.30. 
- o - o - o -

Veckoplanering för 30 november – 6 december

Måndag 30/11 Värdar: Anna-Lena och B-A
Pyttipanna med stekt ägg och rödbetor
Boule Rosarioparken 12.30-14.30

Tisdag 1/12 Värdar:  Anette och Ramon
Våfflor

Onsdag 2/12 Värdar: Lena och Anssi 
Rårakor med stekt fläsk och lingonsylt
Boule Rosarioparken 12.30-14.30 

Torsdag 3/12 Värdar: Karin och Leif
Ärtsoppa och pannkaka
Målargruppen 14.15

Fredag 4/12 Klubben stängd
Boule Rosarioparken 12.30-14.30 

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

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. 

Goda vänner kan göra allting tillsammans, 

men bara de bästa vänner kan göra 
ingenting tillsammans.

Nalle Puh


