
 
 

 

MÅNADSBREV 

APRIL/MAJ 2021 

Bästa Club Sueco medlem! 

För oss som är kvar i Spanien går allt nu ”sin gilla gång” med fortsatta avstånd, 

munskydd, spritade händer, begränsad rörelse utanför vår region, begränsat 

öppethållande på restauranger och nattligt utegångsförbud. Dock har vi nu rätt 

att på hemma plan umgås två familjer. 

Vaccinationerna är i gång och flera av oss har fått vår första spruta. 

Golfen har fortgått som vanligt hela våren med ett 50 tal deltagare. Från maj 

månad och framåt gäller som vanligt över sommarperioden ”Sommargolfen” 

vilken ”med den äran” sköts av Per Olof Eriksson. 

”Petancan” har fram till nu varit i gång hela våren med deltagarantal som 

varierat mellan 15 – 20 personer. ”Våra” banor är som vanligt öppna hela 

sommaren men då utan ”organiserad träning”. 

Minigolfen har ”rullat på” och samlat 10 - 15 deltagare varje lördag. Även den 

fortsätter under sommaren men i oorganiserad form. 

1:a april var vi ett 20 tal personer som med medtagna bord, stolar och förtäring, 

på behöriga avstånd, samlades i ”Romerian” för att inviga påsk-helgen. Ett 

mycket uppskattat inslag i den ”coronarestriktiva” vardagen.  

Nu märks tydligt här nere att sommarperioden närmar sig då allt flera lämnar 

Spanien för att tillbringa sommaren i Sverige. 

Alla hoppas vi nu på en höst som bjuder på en ”friare” tillvaro med tanke på 

restriktioner och pandemi. Att kommunikationer närmar sig ”normal-läge” så att 

flera, problemfritt får tillbringa mera tid i Spanien. 

Styrelsens målsättning inför hösten är att även klubbens verksamhet skall 

”normaliseras” så att vi kan genomföra alla planerade aktiviteter. 



 
 

 
 

Jag vill ytterligare en gång informera om att vår inställda jubileumsfest kommer 

att äga rum den 7 april 2022. Mera information om detta återkommer vi med 

inom det närmaste. 

Pandemin har på ett dramatiskt sätt skakat om oss alla nu i en allt för lång tid. 

Några har drabbats oerhört hårt och det är med varm medkänsla vi alla tänker på 

Er.  

Känns viktigt nu att se framåt, ta lärdom av ”vad som kan hända”, uppvärdera 

”den vanliga vardagen” och njuta av allt det goda som omger oss. 

Må väl, ta hand om varandra och vi i styrelsen för Club Sueco önskar Er alla en: 

  

 

Hälsningar                                                                                                                     
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