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VECKOBREV FÖR TIDEN 15 – 21 MARS

Club Nordico har i fortsättningen bara öppet tisdagar kl 14-15.

Kafeterian stängd, men det går bra att komma och betala medlemsavgiften för 2021.
- o - o - o -

Medlemsmöte på Club Nordico onsdag 17 mars kl 15.00 
- o - o - o -

Styrelsen ser gärna att fler medlemmar betalar in sina avgifter för 2021! 
Alla tillskott behövs för klubbens överlevnad! Tack på förhand! Se ovan och nästa sida.

- o - o - o -
Följande är inställt tills vidare på grund av Corona-restriktionerna: 

Målargruppen. I övrigt, se program nedan.
- o - o - o -

Vi har behov av café- och klubbvärdar, nya som gamla, när vi öppnar igen. 
Hör av er till Karin +46 706405950 eller Anssi +46 708142113.

- o - o - o -

V75 Tillsammans
Obs! Vi spelar V75 Tillsammans

Vi ser gärna att flera är med och spelar
Se nästa sida

- o - o - o -

Veckoplanering för 15 – 21 MARS

Måndag 15/3 Klubben stängd
Boule Rosarioparken 12.30-14.30 

Tisdag 16/3 Klubben öppen 14.00-15.00
Gympa med Jane på stranden nedanför klubben 13.00
Ta med liggunderlag 

Onsdag 17/3 Klubben öppen för medlemsmöte
Boule Rosarioparken 12.30-14.30 – Medlemsmöte 15.00

Torsdag 18/3 Klubben stängd
Fredag 19/3 Klubben öppen för Rysk roulette

Boule Rosarioparken 12.30-14.30 - Rysk roulette 15.00
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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
Alternativt, kontakta någon ni vet är på Costa del Sol och fråga om ni kan swisha 
medlemsavgiften till honom eller henne, som sedan betalar på klubben.

- o - o - o -

MEDLEMSKAP
Från och med den 1/1 2020  gäller att alla som deltar i veckoaktiviteter, fika, fester och 
resor med mera måste vara medlemmar i klubben. 

Vi har olika möjligheter till medlemskap:
30 euro helår, 20 euro två månader, 10 euro en månad och 3  euro en vecka. 

 - o - o - o -

V75 TILLSAMMANS 
Missa inte att bli med och spela ”V75 Tillsammans” om ni är intresserade av trav. 

För att bli med gör du så här: 1. Starta ett ATG-konto på atg.se 2. Sätt in pengar
3. Klicka på länken och gå med i lag Club Nordico
https://tillsammans.atg.se/inbjudan/HGUF-QZGH-130263/y5gyz_xeNgtpF8Fdnnf2bw==

4. Ange hur många andelar du vill deltaga med. Max 10 andelar, 55 kr/st
Frågor? Ring Anders 0706800270 eller Bjarne 0738008700.

- o - o - o -

NYA STYRELSEN 2021
Ordförande Karin Lundmark 1 år, sekreterare Ulf Schöning 1 år, kassör Eva Lindahl 1 år 

samt övriga ledamöter Anssi Lakomaa 1 år, Lennart Olaison 1 år, Annette Eklund 2 år, 
Christer Lundinger 1 år, samtliga omval, plus Morgan Pedersen 1 år fyllnadsval.

- o - o - o -

När du ser någon som sätter på sig 
sina stövlar, kan du vara ganska säker på 
att något spännande ska hända. 

Nalle Puh

https://tillsammans.atg.se/inbjudan/HGUFOZGH/130263/y5gyz_xeNgtpF8Fdnnf2bw==4
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Mingelpromenad: Nationalparken Juanar 14 mars

Den här gången bär det av till nationalparken Juanar, som ligger på berget ovanför 
Marbella. Det innebär att vi måste ta oss dit med bil, vilket tar runt 50 minuter. Just nu 

är det tio personer anmälda på två bilar. Det är möjligt att vi kan skaffa ytterligare en bil,
så om det finns flera intresserade som vill följa med på vandringen måste ni ta kontakt 

med mig. Ni finner mitt telefonnummer och mail nedan. 

Vandringen bedöms vara medel på en lätt stigande bred och jämn stig. Den tar cirka två 

timmar. Vid slutet av vandringen tar vi medhavd fika på utkikspunkten med en 
fantastisk vy över Marbella .

Vi samlas vid ingången till Feriaplatsen kl 10.00.

Ta på er rejäla skor och om ni har kan ni ta med er en vandringsstav.

Har ni några frågor får ni gärna höra av er.

Aktivitetsansvarig

Morgan Pedersen

Mail:pedersen.morgan@plspower.se

Tel:0046-706378975


