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Måndag 13 januari 2020 
 

 

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.15.15  Spanska för nybörjare.  
Vi träffas i vår lokal i Palacio de Congreso 

Ansvariga: Inger Weijdling, tel. +46 727 33 82 27 och Barbro Hellne (se ovan). 

Palacio de Congresos de Marbella, C/ José Meliá 2, 296 02  MARBELLA 

Spanskan startar upp igen idag den 13/1-2020 

 

 
 

2. Måndagar spelas det Bridge kl.16.45 i vår lokal på Kongresshallen. 
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 Ulf Malm(tfn se ovan) om möjligt senast dagen 
innan. Dyker det upp "ensamvargar" får vi försöka improvisera så att alla får speltid. 

Bridgen startar igen idag den 13/1-2020 

 
 

 

3. Måndagar kl. 17.00  Fika i vår lokal. 
Vi fixar kaffe själva å fikar efter spanskan och utbyter information.  
Har du en kaka över så ta med den. Allt slinker ner☺☺☺ 

I lokalen har vi en bokhylla med många svenska böcker, där kan du låna nya och 
lämna de du redan har läst……. 

Fikastunden i lokalen startar också idag den 13/1-2020 

 
 

 

4. Onsdagar och fredagar spelar vi Boule kl. 11.00 
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.  

Boulen startar på onsdag 15/1-2020 

 

 
 

5. Torsdagar kl.13.00 spelas det Plump 

Torsdagar spelar herrarna plump (kortspel) på Meeting Point under saluhallen.  
Ansvarig: Claes Svenson, tel. +46 702 93 23 03  

De damer som vill - träffas vid fyren, för lite prat, ev. shopping å lite lunch. 
 



6. Fredagsmiddag äter vi på El Paseo, Avda. Del Mar 6 kl.20,00 

Anmälan till Bea 
 

 
* BOKSAMTAL 14/1-20 
Boksamtal tisdag den 14 januari kl 11-12.30.  

Denna gång har vi läst en pocketbok som heter Historieläraren av Matt Haig, på 
bokförlaget Polaris. 
 

När vi träffas bestämmer vi bok och tid för nästa tillfälle. Du är med bara om och när 
det passar dig. Bok och tid kommer i veckobreven. 

 
Har du frågor kring boksamtalen? Kommer du den 14 januari?  
Kontakta mig så får du vägbeskrivning och frågeställningar att fundera över vid 

läsningen. 
 

Välkommen! 
Marie Lumsden 
marie.lumsden@resanalys.se 

+46703005350 
 

 
*”KASEDANS” 
Vi tänker åka till Fuengirola å dansa lördagen den 18:e januari mellan 20,00 – 

24,00. Kostnad 7€. Några fler som vill hänga på??  Bea å Christer 

 

Att göra: 

* Marknad ”el Barato” i Marbella på måndagar Boulevard Pablo Raez (Albarizas) 
* Marknad i San Pedro Alcántara på torsdagar  

* Marknad i Las Chapas  c/Pinsapo - varje fredag 
* Marknad i Puerto Banús  Junto a la Plaza de Toros - varje lördag 

* Mercadillo Guadalhorce ekológico – Av. España, El Pinar de Elviria - 1:a lördagen   
varje månad 
 

 
 

Titta in på vår Fb-sida som är en sluten grupp endast för våra medlemmar,  
AHN-Marbella, där finns foton från våra aktiviteter.  
Kommer du inte in, så kontakta Charlotta Nylin på mail:  

charlotta.nylin@hotmail.com  
 

 
Vår hemsida: www.ahn-marbella.se 
 

Un abrazo! //Bea 
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