
                     Program för Februari – Mars 2020  
                 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.  

Stickeklubben Tina Los Nordicos träffas varje tisdag från kl 12:30  på Arrayanes, vi stickar 

och virkar och umgås med varandra.  

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).  

Boule spelas på Pensionistan onsdagar och söndagar kl 10:30 och 11:30 med efterföljande 

tapas för sugna.  

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

Målar och har det trevligt tilsammans, särskild anmälan behövs.  
Expeditionstid på  onsdagar mellan kl 16:30-17:20. 

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. 

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

Program för Klubbkvällar  

5 febr uari- Sven Källström berättar om Spanien under Franco. 

12 februari-”Jorden runt på 80 dagar” på 45 min med Egon Philip. 

19 februari- Musik med Jan-Erik Dahlqvist. 

26 februari- Vasaloppet. Klas Kvännå berättar. 
 

4 mars- Musik med Bill O’Haire, Bluesgitarrist 

11 mars- ”Spanien just nu” med Mats Björkman. 

18 mars- Jan-Erik Dahlqvist, minnen från vandringen till Santiago de 

Compostela. 

25 mars- Vårfest 

 

Resor! 
13 februari- Vi reser upp i bergen till den lilla byn Murtas och bodegan  Fyra vindar- 
Cuatro Vientos där vi får en guidning, vinprovning samt lunch. 
 
20 februari- Skidåkning och barhäng i en fantastisk miljö uppe i Sierra Nevada, 
endast bussresan ingår. 

 
12 mars- Skidåkning och barhäng i en fantastisk miljö uppe i Sierra Nevada, endast 
bussresan ingår. OBS, Nytt datum! 

                              Läs mer hemsidan. www.losnordicos.com  

 

http://www.losnordicos.com/

