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1962 .....
 En laserstråle reflekterades av månens yta för första gången
 Nelson Mandela fängslades i Sydafrika (vilket skulle vara i 28 år)
 Isley Brothers släppte låten ”Twist & Shout”
 Bellatrix Lestrange née Black började på Hogwarts skola för Häxor och Trollkarlar
 Pingvin Rugby Club grundades.

Pingvins Jubileumskalender
Inte kan vi fira Pingvins 50-års jubileum utan att
visa upp det näst finaste vi har i vår alldeles
egna Jubileumskalender – vårt A-lag.
Se vårt nya, unga, starka, snygga A-lag i
matchdräkten Gud gav dem.

exemplar av denna guldklimp kan kalendern
enkelt beställas genom att maila till
kalender2012@pingvin.nu och betala till
klubbens
bankgiro
5118-4133
(ange
”kalender2012” samt ”namn” vid betalningen.)

Pingvins julfest – lördagen den 10 december
Året närmar sig sitt slut. Vad vore nedräkningen
inför jubileumsåret utan Pingvins traditionella
julfest? Missa inte detta
spektakulära, kulinariska
och
mycket underhållande evenemang –
lördagen 10 december.
Boka datumet redan nu!

För ynka 150 kr kan detta ovärderliga
samlarobjekt bli ditt (eller din farmors). Det är
den perfekt presenten, en klenod som kommer
att gå i arv i många Trelleborgsfamiljer.
Kalendern kommer att säljas
Julfest den 10 december
julskyltningen/julhandeln runtom
Men för att försäkra dig om ett

på Pingvins
samt under
i Trelleborg.
alldeles eget

Priset är endast 200 kr
per person och för detta
får man komplett julbord, dricka, julmusik,
jullekar, sitta i tomtens knä samt outhärdligt
trevligt med andra medlemmar.
Precis som förra året uppmuntrar vi
utsmyckning av den egna personen samt vill att
alla gäster tar med sig 1 st present till tomtens
säck.
Vi glöggar igång kl. 18 och slutar när sista
tomtenissen tröttnat på sin present.
Se Inbjudan här

Förra året fick vi säga nej till de sist anmälda
efter att ha nått 50 deltagare. Anmäl er därför
redan nu till James (0706-718927,
james@mansell.se) eller Nicki (0733-026188,
nicholas@mansell.se.)
För att inte stå med gröt upp till armhålorna är
anmälan bindande och betalning skall göras
senast 26 november.

VM Bruncherna en succé!
Rugby VM är slut och
efter en nervpirrande
final mellan Nya Zeeland
och Frankrike slutade
matchen 8-7 till värdnationen Nya Zeeland.
Till både semifnalen och finalen hade Pingvin
ordnat en engelsk VM brunch som visade sig
vara en stor succé. Från 25 ätande i semin till
50 ätande och ytterligare 20 andra åskådare
var klubblokalen fylld med påhejande fanns
med diverse färgglade tröjor.

Under jubileumsåret kommer vi givetvis att
upprepa denna typ av evenemang och bl.a.
följa Six Nations sändningarna samt visa lite
intressanta gamla internationella matcher från
filmarkivet.

Pingvins Supporterlotteri – lediga lotter
Nu finns det lediga lotter i Pingvins
Supporterlotteri. Ett superbra sätt att stödja
klubben för endast 150 kr och med chans till
finfina priser vid dragningarna (bla under
Årsmötet.....)
För köp eller mer info – kontakta Britt på
prcbritt@hotmail.com.

Några axplock ur jubileumsårets aktiviteter
Här kommer att följa en uppradning av alla jubileumsevenemang - försök hålla er lugna! Men tills dess, några kommande
evenemang:
 Söndag 27/11 kl 15:00 Julskyltning i Trelleborg
+ försäljning av Pingvins Jubileumskalender
 Lördag 10/12 kl 18:00
Pingvins Julfest + försäljning av Pingvins Jubileumskalender på klubben

Har du fått detta NYHETSBREV av någon annan, men vill ha det skickat direkt till dig? Anmäl ditt intresse till
info@pingvin.nu
Vill du inte ta emot fler NYHETSBREV? Ingen fara – maila oss på info@pingvin.nu så tar vi genast bort dig från listan.
Mer information och detaljer om evenemangen under 50års jubileet kommer snart på www.pingvin.nu
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Box 3026
231 03 Trelleborg
Tel.0410-10350
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Nicki Mansell Tel. 0733 026 188
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Roger Brobeck Tel.

