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Tel: (+34) 966 704 661  

Hej.  

 

Torrevieja: 

Klubben har öppet måndag kl 11-14:00, för medlemsservice och boklån. 

 

Sista måndagen är den 14 dec.20. Vi öppnar igen måndagen den 11 jan.21.   Detta gäller för att låna böcker.  

 

Avdelningen i La Marina:  

Klubblokalen har öppet tisdagar och torsdagar samma tider som Petanca pågår. Ni kan låna böcker och få 

medlemsservice. Petanca spelas på tisdagar och torsdagar kl 13:00 och ca 1,5 timmar framåt  

Hobbygruppen träffas måndagar jämna veckor, kontakta Carina för närmare besked.  

Bokcirkeln träffas tisdagar ojämna veckor, kontakta Carina för närmare besked. 

 

Vi har under hösten haft spanska kurser i Torrevieja, i mindre grupper, i enlighet med restriktionerna som finns 

i Spanien. Den som är intresserad av att lära sig spanska eller att förkovra sig ytterligare, i att delta på nya kurs 

våren 2021, är välkomna att ringa till Club Nordico (måndagar 11–14)  

Tel +34 966 704 661 eller till Anne-Marie Tel +34 666 281 230. Mail til klubben. 

Vi planerar att börja kurserna den andra veckan i februari 2021. 

 
Nu är den på plats igen, på torget framför kyrkan. Klädd med röda kulor och band.  

Sedan tolv år tillbaka har Torrevieja haft förmånen att varje år få mottaga en gran från Smålandsskogarna.  Det 

är Per Erik Persson som står för denna generositet och som till varje första advent skänker en gran till 

Torreviejas invånare. I år är det ju inte som det brukar vara p g a pandemin. Vi kunde inte fira gudstjänst i 

kyrkan La Inmaculada som brukligt är på första advent med påföljande besök i Club Nordico lokaler för kaffe 

och smörgås.  

 

Vi vill också se er som medlemmar på det nya året och påminner om medlemsavgiften.  

Betalning kan göras vid personligt besök på våra kontor - där du kan betala kontant, eller med kort –  

Eller att betala på vår hemsida - under > För medlemmar > Medlemsavgifter och betalning, för att göra en 

medlemsansökan och betalning med betalkort eller PayPal.  Link HÄR. 

 

Du kan också betala genom inbetalning på Bank i Spanien:  

Om du går in på Banco Sabadell, så är det följande kontonr som gäller; 

0081 1501 1200 0202 5808      

Vid utlandsbetalning så gäller nedanstående uppgifter Alla inbetalninger måste vare i valutaen € - EUR. 

IBAN: ES38 0081 1501 1200 0202 5808   Och inneholde alla namn på innbetalande 

IBAN/SWIFT: BSAB ESBB     medlemmer. 

 

Vi på Club Nordico skickar en hälsning med God Jul och ett Gott Nytt år 

till alla medlemmar, och ett stort tack till Per Erik med familj,  

och med hopp om att allt blir nästan vanligt nästa år.  

 

Styrelsen 
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