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Barbro Hellne, ordförande 

Tel: +34 691 955 283 

Bea Lundh, sekreterare 

Mail: bea.lundh@telia.com 

Mobil:+46 706 67 25 21 

Ulf Malm, kassör  

Mail: ulfmalm44@hotmail.com  

Mobil: +46 732 67 71 81 

 
 

 

 

 
 
 

 
1. Måndagar klockan 10.00  Spanska för nybörjare. 

Säsongsstart den 22/10 
Plaza Practicante Manuel Canto. Där ligger UNED Marbella med stora flaggor framför.  
www.uned.es     www.marbella.es/cultura     

Alla lektioner från förra säsongen finns på hemsidan under fliken ”Bra att veta”.  
Ansvariga: Inger Weijdling, tel. +46 727 33 82 27 och Barbro Hellne (se ovan). 

 
 

2. Måndagar klockan 17.00  Fika på Cripán 
På Cripán fikar vi, byter böcker och tidningar med varandra och får information. 
C/Alonso de Bazán 7. 

 
 

3. Höstens uppstart är nu på tisdag (16/10)  i fam. Weijdlings trädgård kl. 
16.00 
Anmälan till Evy Lärka via mail: evy.larka@me.com eller sms: +46 722 44 14 24. 

Adresssen är C/Pablo Casals 13  portkod 1C. Ta med egen dricka så bjuder vi på lite 
tapas, kaffe å kaka. Har ni något som ni vill skänka till lotteriet så kontakta Ulf (se 

ovan). Lotteri-ringen kommer också fram….. 
 
   

4. Tisdagar; på em i nya badhuset Centro Deportivo SUPERA MIRAFLORES 
Säsongsstart den 30/10 efter föreläsningen på Miraflores. 

Var och en tränar och simmar på egna villkor. Vill du ha hjälp/info, hör av dig till 
Bea. För att simma krävs förutom badkläder och badmössa; någon form av badskor. 
För att träna: träningskläder och en handduk till maskinerna. Hänglås till klädskåpet. 

www.centrosupera.com  
Ansvarig: Bea Lundh (se ovan).  

 
 

5. Boule i bouleparken klockan 11.00 onsdagar och fredagar  

Säsongsstart fredag den 26/10  i Parque Vigil de Quiñones 

Ansvarig: Christer Lundh, tel. +46 739 25 89 86  
Klot finns att låna om någon vill prova på att spela.  

 
 
6. Bridge onsdagar klockan 16.15  

Säsongsstart den 17/10 – nu på onsdag 
Plats: Pata Negra under saluhallen. Avgift: Varje deltagare betalar 1€ i ”lokalavgift” 

vid varje speltillfälle. Ansvarig Kjell Rydberg tfn 952 865 933 eller 690 053 238. Det 
har beslutats att vi för att få till lite mer ordnat spel bildar par som spelar med 

varandra varje gång. Spelparen anmäler deltagande till Kjell Rydberg om möjligt 

http://www.uned.es/
http://www.marbella.es/cultura
mailto:evy.larka@me.com
http://www.centrosupera.com/


senast dagen innan. Dyker det upp "ensamvargar" får vi försöka improvisera så att 

alla får speltid. 
 

 
7. Plump torsdagar klockan 13.00 

Torsdagar spelar herrarna plump (kortspel) på Meeting Point under saluhallen.  
Ansvarig: Claes Svenson, tel. +34 620 411 683.  
Säsongsstart 18/10 – nu på torsdag 

 
Damerna träffas klockan 13.00 vid fyren på Paseo Maritimo och äter lunch/motsv. 

Återkommer även här när det startas upp igen 
 
 

8. Kulturella arrangemang 
Höstens direktsända opera- och balettföreställningar på La Canada bio och Cino Goya 

i Puerto Banus: 
Söndag  11/11 balett Sylfiderna på Goya. 
Tisdag    11/12  balett Don Quixote på Canada 

Torsdag  13/12  opera av Verdi. Simon Boccanegra på både Goya och Canada 
Måndag  17/12   opera av Bizet  Carmen på Canada 

Söndag  23/12   balett av Tjajkovskij   Nötknäpparen på Goya. 
Frågor om detta: kontakta Monica Wahlström, monicasvenw@hotmail.com  
 

 
9. Höstens bussresa går till Carmona den 23/10 

 
Läs mer om utflykten i bif. bilaga  

Anmälan till Barbro Hall: barbro.hall@gmail.com  

 
 
10. Tips att göra: 
*San Pedro har sin Feria den 16-21 oktober. Feriaplatsen ligger centralt efter 

huvudgatan på vänster sida från Marbella. 
 

 
 
 

Titta in på vår Fb-sida ahn marbella, där bl.a. foton ligger från våra  
verksamheter.  

 
 
Alla veckobrev finner ni på vår hemsida www.ahn-marbella.se  

 
 

 
 
 

Un abrazo!  
/Bea Lundh 
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