
Club Nórdicos  presentation inne på Galler ian i  
Torrevie ja .  
 

Fredagen den 27 februari hade vi på Club Nordico en presentation av 
klubben och vår verksamhet, inne på Scandinaviska Centret. Vi fyller 
ju 35 år i år och ville därför göra en liten extra presentation. 

Vi hade ”dukat upp” med diverse information om vad vi på klubben har 
att erbjuda våra medlemmar. 

 
Anne Mari och Jens svarar på alla frågor och informerar om resor, kurser, trivselkvällar 
och alla andra Club Nórdico-aktiviteter 

Där fanns information om våra resor, både endagars samt flerdagars. 

Där presenterades våra kurser, som redan börjat nu i vår, men som 
kommer att fortsätta till hösten. Man pratade om vår Linedans, som 
är mycket omtyckt. 

Där fanns information om att man hos oss kan spela både bridge och 
schack. 



Vi fick berätta att det kommer ut ett Nyhetsbrev en gång i månaden, 
med info om både vad som har varit och vad som komma skall. Uppehåll 
göres endast under sommaren.  

 
Jens informerar en blivande medlem om hur trevligt vi har det i vår klubb. 

Det kom mycket folk fram till oss för att prata och fråga om olika 
saker, många hade hört talas om oss och visste att klubben fanns men 
det var även många som aldrig hade hört talas om oss. Det gav ju oss 
tillfälle att få tala om vad vi har att erbjuda till som vill bli 
medlemmar. Utöver det redan nämnda, så har klubben en väldigt 
trevlig cafeteria med goda smörgåsar, våfflor och gott kaffe. 

Många kommer upp till oss, för att läsa färska dagstidningar samt för 
att ta en kopp kaffe och sitta ner och prata en stund. Vi har både 
norska, finska och svenska dagstidningar. 

Vi har ett fint bibliotek också där man både kan låna böcker eller få 
lämna in egna, så att andra kan få glädje av dem. 

Vi har nu, ett par gånger i månaden, antingen Pubkväll eller det vi 
kallar Temakväll. Pubkvällen består av filmförevisning samt, efter 
filmen, någon form av förtäring. Mycket omtyckta är även våra 
”temakvällar” då någon håller föredrag eller information om olika 



ämnen eller berätta något intressant, det kan också vara olika företag 
eller andra som kommer upp och presenterar sig för oss. Även på 
dessa kvällar serveras det förtäring och trevligt samkväm. 

Det var många som kunde tänka sig att bli medlem hos oss, många ville 
komma upp till klubben för att titta hur det ser ut. Våra lokaler ligger 
ju väldigt centralt i Torrevieja, vid torget Plaza de la Constitución och 
vid Inmaculada-kyrkan, precis till höger om denna har vi våra lokaler, 
på Calle Bazan 4. Man ser de nordiska flaggorna svaja på vår balkong, 
varje dag måndag t.o.m. fredag mellan kl. 11.00 till 15.00. 

Många som redan var medlemmar och som varit uppe hos oss, 
berättade att de var väldigt nöjda med det trevliga sätt som dom blev 
bemötta på och och att dom kände omhändertagna av oss som arbetar 
där. Vi tar ju hand om alla som kommer upp och visar dom runt i våra 
lokaler och berättar för dom vad vi har att erbjuda. 

Nytt för i år är att varje tisdag, mellan kl. 11-12.30 kommer det upp 
en sjuksköterska som hjälper till med olika prover samt svarar på 
medlemmarnas frågor, gällande mediciner och annat. 

Vi kommer att ha en liknande presentation i höst igen, i oktober 
månad. 


