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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 kl. 10.00  Spanska för nybörjare 
Plaza Practicante Manuel Canto. Där ligger UNED Marbella med stora flaggor framför.  
www.uned.es     www.marbella.es/cultura     

Alla lektioner läggs ut på hemsidan under fliken ”Bra att veta”.  
Ansvariga: Inger Weijdling, tel. +46 727 33 82 27 och Barbro Hellne (se ovan). 
Sista spansk-lektionen för denna säsong är idag. 

 

 
2. Säsongsavslutning på tisdag 9/4 kl.16.00 i fam. Weijdlings 

trädgård 
Adressen till fam. Weijdling är C/ Pablo Casals 13. Portkoden är 1C. 
Medtag egen dricka så bjuder AHN Marbella på lite tapas och fika.  

Vi har som vanligt ett lotteri och har ni något i gömmorna - så ta gärna med det. 

Anmäl er till Bea genast - om du glömt det!!!! 
 
 

3. Bridge onsdagar klockan 16.15    
Plats: Pata Negra under saluhallen. Avgift: Varje deltagare betalar 1€ i ”lokalavgift” 

vid varje speltillfälle. Ansvarig Kjell Rydberg. 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 tfn+46 708 94 12 31 eller 
680 053 238, om möjligt senast dagen innan. Dyker det upp "ensamvargar" får vi 
försöka improvisera så att alla får speltid. 

Sista speldag denna vår blir onsdagen den 17:e april. 
 

 

4. Plump torsdagar klockan 13.00 
Torsdagar spelar herrarna plump (kortspel) på Meeting Point under saluhallen.  
Ansvarig: Claes Svenson, tel. +34 620 411 683.  
Sista plump-spelet blir torsdagen den 11/4 

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

 
 

 
 

 

 
 

 
 

http://www.uned.es/
http://www.marbella.es/cultura


# Ansökan om gratis busskort i Marbella 

Gå till vår hemsida www.ahn-marbella.se under fliken ”Bra att veta”. Där kan du läsa 
när, var och hur man söker./Barbro Hall 

 

 
# Varje söndag: Mercado Artesenal en el Puerto Deportivo del centro de Marbella 
(“Himmagjorda” saker säljs på baksidan av hamnen i Marbella) 

 
 
# Vill du komma i form eller bara träna lite??? Då kan du träna/bada på 

SUPERA MIRAFLORES i Marbella och FUENTENUEVA i San Pedro.  
www.centrosupera.com 

Vill du ha mer info, hör av dig till Bea  
 
 

# Årstiderna i Spanien går efter datum – oavsett väder☺  
Vår=20/3 – 21/6, sommar=21/6 – 23/9, höst=23/9 – 21/12. vinter=21/12 – 20/3, 

 
 

 
 

                  

                         www.ahn-marbella.se     
 
 
 
       Un abrazo! /Bea - que deseen a todos un buen verano en Suecia 

http://www.ahn-marbella.se/
http://www.centrosupera.com/
http://www.ahn-marbella.se/

