Hej alla medlemmar i FJR Club Sweden
22 februari 2016 skriver vi idag. Jag har nu åkt på en riktig dunderförkylning. Efter en kort vistelse i
Pattaya har jag tillbringat resten av dagen till sängs. Känner mig nog lite bättre redan nu så jag
hoppas det är snabbt övergående.
Den 16 februari hade jag o Danne varit gifta i 26 år och firade detta med att åka till Bangkok. Denna
gång blev det inte taxi utan vi åkte buss till flygplatsen från Jomtien och vidare in till Bangkok city
med tåg. Vi bodde på ett mycket fint hotell som ligger i Bangkoks högsta byggnad. Baiyoke Sky Hotel.

Vi bodde på 62:a våningen. Utsiktsplatsen var på 83:e våningen. Middag åt vi ut på en balkong på
81:a våningen och frukosten intog vi på 82:a våningen.

Denna tripp var på sitt sätt väldigt speciell då jag aldrig suttit utomhus så högt upp tidigare. Nu
känner vi båda två att bröllopsdagen är ordentligt firad.
Nu vankas det golf till helgen. Torsdag-Lördag gästas Siam Country Club av LPGA touren. Vi kommer
då att vara där och följa våra svenska damer. Vi hoppas naturligtvis på en svensk seger, precis som
det blev 2014 när vi var där. Anna Nordqvist lyfte då segerpokalen och en fet vinstcheck.
Rutinerna för dagarna håller i sig. Vi promenerar, läser, badar och solar. Vi har nu dessutom hyrt oss
en Motorbike på 150 cc. Den susar vi nu fram på och upptäcker små fiskebyar, vinodlingar och små
badvikar dit endast några fåglar hittat.
Jag och Danne har nu både betalat in medlemsavgiften för 2016 och anmälningsavgiften till
Kickoffen och Årsmötet. Jag vet att det är några fler som gjort detsamma, men fortfarande är det
många som inte gjort det. Jag hoppas och tror att dessa skickar iväg dessa inbetalningar
tillsammans med sina övriga räkningar nu i månadsskiftet. Hur du enklast gör det kan du läsa om
här på hemsidan.

Vi har i veckan haft ett styrelsemöte via Facebook. Vi fick inte Skype att fungera. Det är tur vi har
Morgan med i styrelsen. Han ordnade snabbt till en grupp på Fb, där vi kunde "prata" med varandra.
Styrelsen är snart färdig med samtliga handlingar inför årsmötet och arbetsgruppen som planerar
kickoffen har många fina, roliga idéer. Allt är under kontroll. Kallelsen finns på hemsidan.

Ni får nu alla ha det så bra och vi hörs framöver! OCH kom ihåg, medlemsavgiften och kickoff
avgiften!

Zenita

