
 
 

        MÅNADSBREV 

       APRIL 2022 

Bästa Club Sueco medlem! 

Jag vill börja med att tacka för arrangemanget av vår jubileumsfest som äntligen 

kunde genomföras den 7 april, och vilken fest det blev!  

Drygt 140 medlemmar deltog och alla hyllade Bengt Nordin och Bo Ulván för 

deras ”helgjutna” insats för att förverkliga denna kväll. Många gav betyget 

”oförglömlig” och flera framförde önskemål om en återkommande årsfest!!! 

 

Vid vårt styrelsemöte den 5 april framkom: 

 

Ekonomi: 

Rapporterades att klubbens ekonomi är fortsatt mycket god och inom ramen för 

vår budget.  

 

Webb/Medlemsansvarig: 

Förtydligade att Du som vill logga in på klubbens hemsida skall göra det via  

www.clubsueco.com 

Skriver Du bara club sueco eller annat sökord är risken stor att Du hamnar på 

någon annan sida eller att det dyker upp sidor som inte är aktuella i dag. 

 

Petancasektionen: 

Efter flaskspelet den 19 april tar sektionen uppehåll för organiserad träning, 

vilket innebär att Ni som fortsatt vill spela tisdagar och fredagar är välkomna att 

göra detta som vanligt men att Ni själva organiserar spelet. 

 

Minigolfsektionen: 

Gör också uppehåll för organiserad träning så även här gäller egna initiativ för 

fortsatt spel på lördagarna. 

Sektionen återkommer under hösten med organiserat spel på lördagarna och 

redan nu finns planer för den så populära ”äventyrsgolfen” den 16 oktober. 

 

http://www.clubsueco.com/


 
 

 

Aktivitetsektionen: 

Har som vanligt mycket på gång och här följer datum viktiga för egen 

höstplanering: 

* 20 oktober – Kycklingfest. 

* Månadsskiftet oktober/november – resa till Valencia med 1 övernattning. 

   Sektionen återkommer så snart datum fastställts. 

* 25 oktober – temakväll med ScandClinic i kombination med MusikQuizz. 

* 10 november Femkamp. 

* 1 december Paellafest. 

Ny ansvarig för vårt bibliotek i Kulturhuset är Peter Bohlin. Vi säger ”varmt 

välkommen”! 

 

Golfsektionen: 

Då tid för hemresa börjar för många golfare så gäller perioden Maj - September  

”Sommargolfen” och som vanligt under ledning av Per Olof Ericsson. 

 

Kan kännas avlägset med höstplanering redan nu, men som det flesta av oss 

känner till så går tiden oerhört fort. 

Klubbens målsättning är ett innehåll/aktiviteter som passar så många som 

möjligt och som berikar vår vardag i Spanien. 

 

Vi är många som ställer upp för att genomföra detta men vi behöver bli flera. 

Många kan i dag vittna om allt det positiva som följer med ett engagemang i 

Club Sueco. Du möter nya vänner, Din insats gör skillnad, Du uppskattas och 

engagemanget ger Dig många glädjestunder. 

Erbjud Dina tjänster till någon av våra sektionsansvariga eller klubbens val-

beredning Leif Lindblad – Bennett Helin. 

Du är också välkommen att kontakta undertecknad vid frågor, tankar och idéer 

kring vår verksamhet. 

 

Ha en fortsatt fin vår, må väl och ta hand om varandra! 

 

Alf 

 

alf.grondahl@gmail.com 
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