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Bästa medlem i Club Sueco! 

”Lev i nuet, vänta inte tills i morgon; plocka livets rosor i dag!” 

Trots ”pandemi” och allt vad denna medför så gäller för oss alla 

att fortsatt upptäcka, fånga och ta till vara allt det goda vi har 

omkring oss! 

Tack Du som gav Din röst vid vårt extra årsmöte som hölls via 

webben den 22 oktober. 

Av 139 som röstade svarade 136 ja till styrelsens förslag 

angående årsavgift 2021. Resultatet innebär att Du som betalat 

Din medlemsavgift för år 2020 kvarstår som medlem även 

under år 2021. 

Styrelsen har under hösten hållit två möten (via webben)           

- varvid följande rapporterats: 

Webb-medlemsansvarig: Föreningen har i dag 414 

medlemmar. Hittills år 2020 har tillkommit 47 nya medlemmar! 

Vår hemsida måste fortsatt vara under ständig förnyelse och 

här pågår löpande arbete med denna. Har Du tankar, idéer, 

bilder eller annat Du vill föreslå så hör av Dig till Peter! 

Kassören: Föreningens ekonomi är god vilket naturligtvis ligger 

bakom styrelsens förslag om avgiftfritt 2021. 

Aktivitetssektionen: Att under pågående pandemi genomföra 

planerade aktiviteter har naturligtvis varit en omöjlighet. Då lång 

tid nu gått sedan gruppens senaste träff kommer Leif Nilsson 



 
 

(sektionens ordförande) ta kontakt med gruppens medlemmar 

för att ”smida” vårens planer. Aktivitetssektionen är i behov av 

flera ”händer”. Jag vet att många skulle vilja engagera sig och 

”vara med”. Du som känner och vill, hör av Dig till Leif eller 

undertecknad. Aktivitetssektionen är ett glatt gäng som har en 

mycket stor betydelse för att göra Club Sueco till något vi alla 

vill vara del av! 

Petancasektionen: Petancan har nu varit igång med 

organiserat träning sedan september. Nuvarande antal 

deltagare ryms inom myndighetens restriktioner beträffande 

”folksamling”. Vi har som följd av sistnämnda flyttat våra 

träningstider och som vanligt gäller tisdagar och fredagar men 

med start klockan 13.00. Det glädjer oss att vi den 6 november 

har möjlighet att genomföra den av så många efterfrågade 

”lottade tävlingen”. Separat inbjudan har skickats ut så anmäl 

Dig snarast! 

Minigolf: Minigolfen är inte i gång fullt ut men varje lördag 

klockan 13.00 träffas ett 10 tal spelare och allt flyter på väl. 

Golfsektionen: Här finns ett 50 tal spelare på plats och 

planerade aktiviteter kan genomföras fullt ut. 

Förutom allt ovanstående så pågår nu planer för återstart av 

Bridgespelet. Är du intresserad kontakta Ulf Thörnblad. 

Som Ni förstår fungerar det mesta här i Spanien om än i något 

mindre omfattning eller till situationen anpassad form. Vi rör oss 

fritt i regionen, vi håller avstånd, vi bär ansiktsmask och vart vi 

än kommer till olika näringsställen så möts vi av spritflaska och  

 



 
 

uppmaning att ”sprita händerna”. Vår region har hittills klarat sig 

väl genom pandemin och detta gäller i synnerhet Rojales och 

Ciudad Quesada. 

Må väl, ta hand om varandra och plocka livets rosor i dag! 

Hälsningar 

Alf 

 

 


