
 

MÅNADSBREV 

OKTOBER 2021 

Bästa Club Sueco medlem! 

ÄNTLIGEN! 

Även om allt inte är över ännu så är vi äntligen en god bit på väg! 

Club Sueco har kommit igång och i stort alla aktiviteter har startats upp och 

detta med rekorddeltagande.  

Märks att vi är många som längtat mycket efter allt detta! 

Golfen ”kör på” och höstens deltagande går mot rekordnivåer. Alla höstens 

tävlingar är i stort fyllda. Ansvariga för golfen lägger ner beundransvärt arbete 

för att möjliggöra deltagande för alla som så önskar.                                                         

Petancan har till fullo kommit igång med träningar som vanligt tisdagar och 

fredagar. Flaskspelet den 19 oktober var en succé med många deltagande både i 

spel och efterföljande måltid. Om Du missade flaskspelet så får Du en ny chans 

redan den 16 november och även då en avslutning med gemensam måltid. 

Minigolf och Dart har som följd av medlemmars goda initiativ också startats 

upp och även här med högt deltagarantal. Minigolf körs som vanligt varje lördag 

och Dart varannan torsdag. 

Kycklingfesten den 21 oktober i park ”El Recorral” var mer än en succé. Ca 170 

deltagare (det näst högsta deltagarantalet sedan aktiviteten startade) fick uppleva 

god kyckling, god dryck, fin gemenskap och som vanligt trevlig underhållning.                                       

I skrivande stund pågår planering inför Damlunch, Paella och vårens 

Bilorientering. Här återkommer aktivitetssektionen med separata inbjudningar 

så snart aktiviteterna tagit form.  



Det är många bland Club Suecos medlemmar som gör en beundransvärd insats 

för att vi alla, Du och jag, skall kunna få uppleva och delta i alla planerade 

händelser och aktiviteter. Vi behöver bli flera som ställer upp och hjälper till då 

belastningen i dag är stor på våra befintliga ”eldsjälar”. Alla är vi här på ungefär 

lika villkor d v s längre eller kortare tider. Argumentet ”jag är här så kort tid, så 

det är svårt för mig att hjälpa till” håller inte. Även små, korta insatser behövs 

och om vi alla gör ”lite” så kommer oerhört mycket att bli gjort. Många har 

också vittnat om glädjen i den gemenskap och umgänge man får uppleva när 

man bidrar med sin insats. Därför – skicka ett mail till aktivitetsektionens 

ordförande och anmäl ditt intresse för att ”hjälpa till”! 

(leif.nilsson42@gmail.com) Du får gärna berätta om det är någon speciell 

aktivitet du vill hjälpa till med. 

Åren går fort och det är nu åter dags att betala medlemsavgiften för år 2022. 

Medlemsavgiften blir samma som tidigare d v s 20 Euro per medlem. Du som 

är i Spanien kan om Du så önskar betala kontant till klubbens kassör, Barbro 

Norström. Önskar Du betala via bankgiro så gäller följande konto:  

IBAN: ES 69 0081 1501 1600 0200 4005. 

BIC: BSAB ESBB 

I rutan meddelande skriver Du medlemsnummer och namn. 

Ditt medlemsnummer finner Du på Club Suecos hemsida: 

www.clubsueco.com och där dokument ”medlemsförteckning”. 

Du som också vill betala Din medlemsavgift för Petancan via bankgiro 

använder samma kontonummer och lägger då till i meddelandefältet att 

avgiften 10 Euro gäller ”medlem Petanca”. 

Det möjligt att fr.o.m. tisdag (2/11) i samband med träningen betala 

medlemsavgiften för Petancan kontant och då till kassören Ruth Gröndahl. 

Är något oklart eller funderar Du över något, så hör av Dig till undertecknad 

eller någon i klubbens styrelse. 

Önskar Er alla en riktigt fin fortsättning på hösten! 

Må väl och ta hand om varandra! 

Hälsningar 

Alf 
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