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Vad händer i Club Nordico de Torrevieja under hösten? 
 
Klubblokalen är som vanligt öppen mellan kl.11.00 och 15.00 alla vardagar. Då kan ni söka information, anmäla 
dig till pågående aktiviteter, ge förslag eller lämna intresse för nya aktiviteter, ansöka om medlemskap, , låna 
böcker, läsa tidningen och kanske ta en kopp kaffe och något gott till. 

 
Våra nuvarande aktiviteter  
 
Bridge 
Våra bridgekvällar tisdagar och torsdagar från kl. 16.00 är populära. Gillar ni också att spela bridge? Kontakta 
gärna Bertil Drakenberg, som är ansvarig för verksamheten. Det går bra att komma in spontant men kom då i 
god tid, senast 15.45, så att spelet kan börja klockan fyra. 
 
Spanska 
Kurserna i spanska är i full gång. Nybörjarkurs har vi på torsdagar mellan kl.11.00 och 13.00. 
Fortsättningskursen går på onsdagar samma tider, kl. 11-13. Det är inte för sent att komma med. Vi kan vara 
några fler på båda kurserna. 
 
Resor 
Resan till Salamanca, Segovia och Ávila blev snabbt fullbokad. Resan till Jumilla 24 november börjar fyllas på. 
Många har också anmält sig till IKEA-resan som går av stapeln 15 november. 
 
Golf 
För alla golfvänner har vi 9-hålstävling på måndagar och 18-hålstävling på torsdagar. Anmälan måste göras via 
mail minst en vecka före speldag   
för 9-hålsrunda direkt till kalle@hogberg.eu alternativt till uweluken@hotmail.com  
för 18-hålsrunda till r.jamessp@outlook.com.  
 
Utställningar 
Vecka 44 har vi Bengt Blomquist här. Han ställer ut sina tennsmycken. Under vecka 47 är det tavelutställning 
 
Medlemsmöte 
14 november har vi ett extra medlemsmöte. Då ska vi diskutera våra stadgar och vår verksamhet. 
 
Linedance 
Vi försöker planera för att starta upp linedance. Anmäl gärna ditt intresse, även om vi ännu inte vet när vi kan 
få igång verksamheten. 
 
Mer information finns under rubriken aktiviteter. 
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