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Barbro Hellne, ordförande 

Mobil:+34 691 955 283 

Bea Lundh, sekreterare 

Mail: bea.lundh@telia.com 

Mobil:+46 706 672 521 

Eva Gevius, kassör  

Mail: evagevius@hotmail.com  

Mobil: +34 655 017 815 

 
 

 

 

 

 
 

*Tisdagens bussresa går till Sayalonga bl.a. 
Anmälan till Evy Lärka på mail: evy.larka@me.com / sms: +46 722 441 424 
All info finns på hemsidan.  

 
 

*Fredagens middag blir en lunch på Golden WOK kl.14,30 

 mittemot Carolina Park. www.goldenwokmarbella.com  
 Anmälan till Bea 

 
 

* Föredrag av Britt-Marie Boudrie i vår lokal å Kongresshallen 

måndag 16/3 kl.15,30 – ingen anmälan.  
Britt-Marie berättar om sina resor och sin bedrift att som första kvinna i 

Skandinavien ha besökt världens alla länder. Britt-Marie kommer att berätta om 
sina drivkrafter och ta med er på en resa världen över. Hon kommer också dela 

med sig av sina intryck från olika möten samt hur hon ser på situationen i 
världen. 

 

 
**Årets mästerskap i boule för par  

- kommer att genomföras den 20 mars. Tävlingsformen är cup, d v s  en 
utslagsturnering, segrarna går vidare till nästa match, förlorarna har spelat 

färdigt för dagen. Anmälan parvis till Ulf Malm absolut senast tisdagen den 17 
mars, lottning kommer att ske den 18:e. Tfn +46732677181 eller mail till 

ulfmalm44@hotmail.com. 
Efter avslutat spel kommer det att serveras grillat i parken. Å en go kopp kaffe 

efter det. Kostnad 5€ p.p. Anmäl er till Bea. Medtag egen dricka!! 
 

 
** Utflykt till Coin med middag och demo av drejning onsdag 25:e 

mars!! 
De kan ta emot 10-15 personer åt gången och nu är det 15 anmälda. Kan sätta 

upp övriga på en reservlista. 
Läs mer om detta på hemsidan.   Frågor: Charlotta Nylin charlotta.nylin@hotmail.com  

Anmälan till Bea 
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**KASEDANS i Fuengirola den 28/3 mellan 20.00–00.00. 

Inträde 7€ inkl. ett glas dricka. Lättare förtäring finns från 19.30. 
Vi ska dit – vill ni hänga på? //Bea & Christer 

 
 

**Pelles cup, boule på stranden, kommer att ske 30:e mars. Anmälan om 
deltagande parvis till Ulf Malm. Mer info senare. 

 
 

 
** BOKSAMTAL 6/4 

Boksamtal måndagen den 6 april kl 11.00-12.30.  
Denna gång har vi läst en bok som heter ”Jag for ner till bror”, av  

Karin Smirnoff roman på Bokförlaget Polaris.  
Läs allt om detta på hemsidan 

 

 

** Föreställning på Torsdag 7/5 på cine La Canada kl.19.00 opera   
Carmen 

   Frågor?? Kontakta Monica på: monicasvenw@hotmail.com  
 

 
 

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 i  

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  

 
 
 

***Måndagar kl.15.15  Spanska för nybörjare.  
Alla välkomna!!! 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 

 
 

***Måndagar kl. 17.00  Fikastund efter spanskan    
Vi fixar kaffe 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 böcker, där kan du låna nya och lämna 
de du redan har läst……. 
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***Onsdagar Bridge kl. 16,00 

Plats: MeetingPoint (under saluhallen) kl.16.00. 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 senast dagen innan 
per telefon +46708941231 eller 690 053 238. 

 
 

***Onsdagar och fredagar Boule kl. 11.00 
i Parque Vigil de Quiñones 
Ansvarig: Christer Lundh, tel. +46 739 25 89 86  

Vid misstanke om för dåligt väder å ev. inget spel – kolla på vår fb-sida kl.9.30 
Klot finns att låna om någon vill prova på att spela.  
 

 

***Torsdagar ”Plump” kl.13.00  
Torsdagar spelar herrarna plump (kortspel) på Meeting Point under saluhallen.  
Alla välkomna!!!  Ansvarig: Claes Svenson, tel. +46 702 93 23 03  

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

 
 

 
Un abrazo! //Bea 


