
 
 

 

MÅNADSBREV  

JANUARI / FEBRUARI 2021 

 

Bästa Club Sueco medlem! 

”Det kan kännas som mörka dagar nu men även mörka dagar 

ljusnar och där, ja just där bakom det närbelägna hörnet väntar oss 

möjligheternas morgondag!” 

Vi som är kvar i Spanien kan glädja oss åt vackert väder, sommaren 

på gång, fåglar som sjunger och fortsatt gott och prisvärt vin.  

I vår region (Valencia) gäller fram till den 15 februari: 

¤ Stängd region. Ej resa in eller ut från regionen utan giltig  

   anledning.       

¤ Utegångsförbud från 22.00. 

¤ Barer och restauranger stängda (förutom ”take away”). 

¤ Begränsningar i ”social samvaro”. 

¤ Alla typer av firande samt sportevenemang förbjuds o s v. 

Sistnämnda innebär att vi i Club Sueco, till att börja med fram till den 

15 februari gör uppehåll med Golf, Petanca och Minigolf. 

Vi återkommer så snart vi kan med framtida besked kring detta. 

 

 

 



 
 

JUBILEUMSFESTEN 

Att som planerat genomföra vår ”jubileumsfest” i april månad är som 

vi alla förstår inte möjligt under nuvarande omständigheter. 

Vår festkommitté, Bengt Nordin och Bo Ulván, har åter lyckats 

förhandla med Hotell La Laguna och därvid kommit överens med 

dem om att tidigare villkor för arrangemanget skall gälla samt att nytt 

datum för festen blir den 7 april år 2022.  

7 april 2022 kan kännas långt borta men ett antal argument talar för 

att detta är ett klokt beslut. Förmodligen påverkar pandemins 

efterdyningar oss alla även under hösten 2021 med frågetecken 

kring bl. a vaccinering, flygtillgänglighet mm. Vi tror de flesta 

frågetecknen rätats ut fram till våren 2022 och att vi då kan 

genomföra en efterlängtad och välbehövlig ”nystart” för alla oss 

medlemmar i Club Sueco.   

Bengt och Bo återkommer efter sommaren 2021 med detaljerad 

information till alla som anmält sig till vår ”jubileumsfest”.  

Har Du frågor kring festen så kontakta: 

Bengt via: bengt@absens.se 

Bo via: ulvan.bo@telia.com 

Alf via: alf.grondahl@gmail.com 

Kom ihåg att ”just där,där bakom det närbelägna hörnet väntar oss 

morgondagens möjligheter”! 

Må väl och ta hand om varandra! 

Hälsningar 

Alf 
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