
Program för Oktober  2019 Los Nordicos, AHN-CN, 
Almuñecar 

 

 

Fasta aktiviteter varje vecka 
 

Golf spelas på Motrils golfbana Los Moriscos måndagar med början kl 09:00. Vi samlas 

senast 8:45. Börjar 7 okt. 

Stickeklubben Tina träffas varje tisdag från kl 12:30  på Arrayanes, vi stickar och virkar och 

umgås med varandra. Börjar 1 okt. 

Bingo spelar vi på tisdagar kl 15:30-16:30 på ChinaSol. Ta med en kasse till alla vinster! 
(OBS! bingon är endast för våra medlemmar ta med ditt medlemskort). Börjar 15 okt. 

Boule spelas på Pensionistan onsdagar och söndagar kl 10:30 med efterföljande tapas för 

sugna.  

Målningssammankomst för nybörjare i akvarell. Torsdagar mellan 11-14. 

Målar och har det trevligt tilsammans, särskild anmälan behövs. Börjar 10 okt.  
Expeditionstid på  tisdågår mellån kl 14:00-15:15. Börjar 1 okt. 

Vår expedition hittar du på ChinaSol "salongen", (vid bankomaten) 

Här kan du komma och lösa medlemskort, anmäla dig till och betala resor. Eller bara komma 

förbi och prata lite. 

Här kan du även låna lite böcker i vår lilla bokavdelning som har öppet under 

expeditionstiden samt alla onsdagar mellan kl 16:00-17:00. 

Klubbkvällar har vi på onsdagar på ChinaSol som startar med mingel i baren kl 17:00 
och något program kl 17:30. 
 

  Klubbkvällar  

9 okt- Uppstart av en ny säsong. Massor med information och underhållning av 

Ricardo Ausin. 

   

16 okt- Kaj Kunnas, berättar om sina 30 år som sportjounalist. 

 

23 okt- Ändring i programmet. Istället för Siv Ling kommer Bill O Haire att spela 

blues för oss. 

30 okt- Göran Rise, Kåseri kring de fem böcker som han gett ut efter avslutad 
karriär som advokat 

 

  Resor i Okt! 

17 okt- Kitty Harri`s, vi besöker Olivoljemuséumet, äter en trerätters lunch på La 

Cumbre och besöker Kitty Harris skulpturträdgård. 

 
24 okt- Malaga. Tyvärr inställd pga av för få anmälda. 
Repris på en uppskattad resa. Bilmuseum med tid för lunch och rundvandring i 
centrala Malaga med Berit Sollander. 
 

Andra aktiviteter 
17 okt- Titta på hockey, Vi träffas på Dannys och äter gott samtidigt som vi 
hejar på Frölunda - Växjö. Särskild anmälan krävs till 
christer.lundskog@hotmail.com 
 

27-28 okt- Bilrally, som vanligt hemligt mål. 
 

Läs mer under fliken ”Resor”i pärmen eller på hemsidan. www.losnordicos.com  

(klicka vidare till den nya sidan så får du uppdaterad information) 

http://losnordicos.com/wp-content/uploads/2019/09/Malaga-stad-hemsidan.pdf
http://www.losnordicos.com/

