Dag

Dato Aktivitet

Personale

Tir

5. Jul

Sang og musik i haven

To

Ja

Tor

7. Jul

Bowling i Haslev

Ca

To

Tir

12. Jul

Musikquiz med Leif

To

Ki

Ca

Tor

14. Jul

Eventyr ved bålet

Ki

Ca

Ti

Tir

19. Jul

Udendørslege

Ki

Ca

As

Tor

21. Jul

Istur til Karrebæk

Ki

Ca

As

Tir

26. Jul

Vandkamp, vol. 1

Ki

Ja

Jo

Tor

28. Jul

Robinsondyst

Ki

Ca

As

Tir

2. Aug

Besøg på Ravnshøj

To

Ki

Ja

Jo

Tor

4. Aug

Vandkamp, vol. 2

Ki

Ca

As

To

Tir

9. Aug

Grillbix

To

Ki

Ja

Jo

Tor

11. Aug

Iskold gåtur

Ki

Ca

Ti

Lør

13. Aug

Middelaldercenter

Ki

Ja

Tir

16. Aug

Tur til Thea

To

Ki

Ja

Jo

Tor

18. Aug

Aktivitet kommer senere

Ki

Ca

As

To

Tir

23. Aug

Svanespillet + Klubrådsmøde

To

Ki

Ja

Jo

Tor

25. Aug

Rundbold

Ki

Ca

Ti

Tir

30. Aug

Bondegårdstur til Lillebjerggård

To

Ki

Ja

Lør

3. sep

Store hestedag

Ca

Jo

Jo

Klub Svanen

Åbningstider

Kontakt

Anlægsvej 7

Tirsdag 18:30 - 21:30

Mobil: 28 19 65 35

4100 Ringsted

Torsdag 18:30 - 21:30

Tlf. i åbningstiden: 57 62 71 80
Mail: Klubsvanen@gmail.com
Web: www.klubsvanen.dk
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SIDEN SIDST
Siden sidst har vi hygget med en masse hyggelige aktiviteter i klubben.
Vi har nydt vores det dejlige vejr med sang og musik i haven og vi har
afholdt dartturnering hvor Leif løb af med sejren.
Team Butterfly varmede op til Sjællandsfestival på en klubaften med
rekordmange medlemmer – hele 50 fremmødte – og så nød vi
festivallen med Anne Linnet, Ankerstjerne og Rasmus Seebach.
Vi har afholdt ”Scenen er din: Galla Edition” hvor pårørende var
inviteret med – og hold nu op der kom mange gæster! Det var en helt
igennem fantastisk aften med champagne og lækkerier til de
fremmødte.
1. pladsen løb Sarah K. af med.
2. pladsen løb Maja K. af med.
3. pladsen gik til Dennis.

INDHOLD
I DETTE
NYHEDSBREV
Istur til Karrebæk

Vandkamp

Robinsondyst

Besøg på Ravnshøj

Iskold gåtur

Middelaldercenter
Nu er det så blevet endnu mere sommer og det betyder endnu flere
aktiviteter ude under den blå himmel. Kryds fingre for en masse
lækkert sommervejr, for det får vi altså brug for til vores aktiviteter.

Tur til Thea

Vi har planlagt en masse sjove aktiviteter. Blandt andet to isture: en til
Karrebæk og en som en gåtur til byen. To gange vandkamp mod
personalet og så skal vi selvfølgelig også på vores årlige bondegårdstur.

Tur til MC Klub

Vi har også planlagt et besøg på Ravnshøj, et besøg hos Thea og et
besøg hos Store Merløse MC Klub. Der er også blevet plads til endnu
en tur til Middelaldercentret som sidste år var en kæmpe succes og
efter vores mening er det nok en af de hyggeligste sommerture vi til
dato har haft, så vi satser på at gentage succesen i år.

Bondegårdstur

Store Hestedag
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Istur til Karrebæk
Torsdag den 21. juli fylder vi en bus og kører en tur til Karrebæk, hvor vi skal nyde en is med havudsigt. Det
plejer altid at være så hyggeligt, når vi finder den lille iscafé lige ned til stranden, så man kan høre havets
brusen imens man får sin yndlings is.
Der er max 8 som kan komme med på turen og tilmelding er efter først til mølle.
Man skal altså skynde sig, hvis man gerne vil have en af de eftertragtede pladser i bussen.
Man skal selv medbringe penge til at købe is – og så skal man selvfølgelig huske at klæde sig efter vejret!
Men bare rolig! Vi HAR bestilt lækkert vejr! 
Vi kører klokken 18:30 fra Klub Svanen, så sørge for at komme 5 – 10 minutter før, så du er klar til afgang!
Vi er tilbage ved klubben ca. klokken 21:00.

Vandkamp
Vi har bestilt virkelig lækkert sommervejr tirsdag den 26. juli og torsdag den 4. august, for der har vi nemlig
planlagt at lege vandkamp!
ALLE kan være med til vandkamp og hvis man gerne vil være med, skal man selvfølgelig sørge for at have et
vandgevær med på aftenerne, ligesom man også skal huske tøj der må blive vådt/badetøj, skiftetøj og et
håndklæde.
Personalerne er klar til at give jer alle sammen en masse vand!
KOM OG VÆR MED!
Det plejer altid at være meeeeega skægt!

Robinsondyst
Torsdag den 28. juli skal der kæmpes.
De tilmeldte bliver delt op i to hold og skal så dyste i forskellige aktiviteter.
Det kunne f.eks. være tovtrækning og flytning af vand.
Der plejer at være meget tæt kamp om titlen som vinderne af ”Robinsondyst” og jo flere der er med, jo
sjovere bliver det. Der er ingen max på aktiviteten, men der er sidste tilmeldingsfrist torsdag den 21. juli,
da vi jo gerne skulle nå at købe en lille præmie til det vindende hold.
Er I klar til kamp?!
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Besøg på Ravnshøj
Tirsdag den 2. august skal vi på besøg på Ravnshøj.
Vi har medlemmer som arbejder og bor på Ravnshøj og igen i år har vi været så heldige at få lov til at
komme på besøg. Her skal vi lave hygge om bålet med snobrød, hilse på hestene og en tur rundt på resten
af området – og så vil der være lidt kaffe og kage.
Man skal have spist aftensmad hjemmefra, men sørg for der også er plads til lidt lækkert 
Vi skal køre klokken 18:00 fra klubben, så sørg for at være der 5 – 10 minutter før tid, så du er klar til
afgang. Vi er tilbage ved klubben ca. klokken 21:00.
Der er max 14 som kan komme med på turen og tilmelding sker efter først til mølle princip.
Sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 28. juli.

BESØG PÅ
RAVNSHØJ

Iskold gåtur
Torsdag den 11. august skal vi på en gåtur til byen.
Vi går en tur op til isbutikken Lydolf, hvor vi skal have en lækker is på en forhåbentligt meget varm
sommeraften.
Det er vigtigt at man kan klare en gåtur til byen og retur igen, hvis man tilmelder sig.
Der er max 12 der kan tilmelde sig turen og tilmelding er efter først til mølle.
Det koster 20,- at tage med på turen og så betaler klubben det resterende ens is måtte koste.
Man skal betale sammen med tilmelding.
Sidste tilmeldings- og betalingsfrist er tirsdag den 9. august.
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Middelaldercenter
Vi gentager succesen og tager endnu en sommertur til Middelaldercentret.
Denne gang tager vi afsted lørdag den 13. august.
Vi kører klokken 09:00 fra Bjælken, Østre Parkvej 2 E, 4100 Ringsted.
Vi er tilbage ved Bjælken ca. kl. 16:00.
Hvis man skal med på turen skal man huske penge til at købe frokost. Der er nemlig en café, hvor vi kan
sætte os og få noget at spise. Man er selvfølgelig også velkommen til at medbringe en madpakke, hvis man
hellere vil det. Man skal også huske at fylde godt i pungen, hvis man vil handle i Middelaldershoppen. Her
er der mulighed for at købe en masse forskellige ting, som ligner det man kunne få i Middelalderen.
Turen er som vi også nævnte sidste år, en tur der kan være spændende for de fleste af klubbens
medlemmer. Der er adgang til de fleste af tingene for kørestolsbrugere. For svagtseende og blinde er der
også masser at opleve. Man må nemlig gerne røre ved husene, tingene og såmænd også
middelaldermenneskene der bor i byen. Derudover er der masser af dufte, lugte og lyde fra madlavning,
smedning, dyrene og historiefortællingerne man kan møde rundt i byen.
Vi går rundt i Middelaldercentret og skal selvfølgelig forbi oplevelsesstien, hvor man blandt andet kan
prøve hvordan maskinerne var i Middelalderen. På de fleste af disse maskiner skal man ligge kræfterne i.
Det var nemlig hårdt arbejde dengang i Middelalderen.
Turen afsluttes selvfølgelig med at se ridderturnering!
Sidste år mødte vi manden med leen, da pesten spredte sig i Middelaldercentret den weekend vi var på
besøg. Der var nogle som blev lidt bange for ham. Det kan vi godt forstå, men vi lover at det bare er
skuespil og at vi nok skal passe godt på jer, hvis vi skulle møde ham igen.
Som udgangspunkt kan der max være 16 tilmeldte til turen. Dog er vi åbne for, hvis der er nogle der vil
køre selv, så der kan komme flere med. For at turen bliver til noget, skal der være minimum 5 tilmeldte.
Turen kommer til at koste kr. 75,- og man skal tilmelde sig og betale senest tirsdag den 21. juli. Betaling
SKAL ske sammen med tilmelding. Det er vigtigt at man selv kan gå uden hjælp, hvis man tilmelder sig
turen (medmindre man har ledsager) da vi skal gå eller stå det meste af dagen.
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Besøg hos Thea
Traditionen tro skal vi igen på besøg hos Thea. Det sker tirsdag den 16. august
Vi plejer at have nogle helt fantastisk hyggelige aftener når vi er på besøg hos Thea og hendes forældre.
De byder på pølser fra grillen, ridetur og en tur i swimmingpoolen.
Der skal være minimum 4 tilmeldte, for at turen bliver til noget. Der er max 16 som kan komme med på
turen. Tilmelding sker efter først til mølle princip, men sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 11. august.
Det koster kr. 20,- at tage med på turen, da vi køber en lille værtsgave med, som tak for vi må komme på
besøg. Betaling skal ske sammen med tilmelding.
Vi kører fra klubben kl. 16:00, så kom lige 5 – 10 minutter før, så I er klar til afgang.
Vi er tilbage ved klubben ca. kl. 21:30.
Hvis man skal med på turen, skal man huske at medbringe badetøj og håndklæde,
hvis man gerne vil en tur i poolen.

BONDEGÅRDSTUR
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Bondegårdstur
Sommer betyder tur til Lille Bjerggård, hvor vi skal ud og hilse på alle dyrene.
Her vil vi blive kørt rundt i traktor mens vi ser på alle dyrene. Vi får lov til at fodre køerne og vi får lov til at
se kænguruer, kaniner, lamaer og en masse andre sjove dyr.
Turen koster 50,- kroner og vi kører afsted fra klubben kl. 18:15. Det betyder at du skal sørge for at komme
5 – 10 minutter før, så du er klar til afgang. Vi er retur ved kl. ca. 20:45. Hvis du gerne vil med på turen skal
du skynde dig at tilmelde dig. Der er nemlig max 14 pladser og de gives væk efter først til mølle. Betaling
skal ske sammen med tilmelding!
Alle er velkomne til at tage med på turen og skal du med, skal du huske at klæde dig på efter vejret. Tag
gerne fornuftigt fodtøj på, da vi skal gå udenfor på ujævnt terræn.

Store hestedag
Lørdag den 3. september skal vi på endnu en hestetur med de hesteinteresserede. Om man er til små
ponyer eller store shire, om de skal være grå, brune eller måske hvide - Alle heste er at finde på store
hestedag.
Der er endnu ikke lagt program op, så vi kan ikke præcis fortælle hvad vi kan opleve, men vi skal
selvfølgelig en tur igennem staldene og kigge på det hele dagen drejer sig om. Vi skal også forbi boderne og
så krydser vi fingre for at der er et show i ringen, så vi kan se det, mens vi spiser frokost.
Turen starter kl. 10:00 hvor vi tager afsted fra Bjælken, Østre Parkvej 2 E, 4100 Ringsted.
Vi er tilbage ved samme adresse kl. 15:00.
Det koster kr. 50,- at komme med og der er tilmelding efter ”først til mølle”-princip. Betaling SKAL ske
sammen med tilmelding. Der skal minimum 3 med for at turen bliver til noget og der kan max komme 5
med. Sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 18. august, men vi er ret sikker på, at pladserne ryger hurtigt,
så du skal skynde dig at tilmelde dig.
Hvis man skal med på denne tur, er det vigtigt at man er godt gående – det betyder at man kan gå uden
nogen form for hjælp (der er evt. plads til 3 ledsagere). Vi skal være udendørs det meste af dagen på
ujævnt terræn og det meste af dagen vil foregå stående eller gående.
Hvis man er en af de heldige der skal afsted på turen, skal man huske penge til køb af frokost og drikkelse –
og så skal man også huske penge til, hvis man gerne vil shoppe lidt. Der er mulighed for blandt andet at
købe heste-udstyr og slik. HVIS nu det skulle være dårligt vejr, skal man desuden huske regntøj og
gummistøvler, men vi har selvfølgelig bestilt lækkert solskinsvejr.
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AKTIVITETSPLAN MAJ - JUNI 2016

JULI - AUGUST

Navn:_________________________________________________
OBS! Aktiviteter der koster penge, bliver man IKKE skrevet på, før man har betalt.
Med mindre andet er angivet, starter aktiviteterne efter der er handlet i baren.
Dag

Dato

Aktivitet

Tirsdag

5. Jul

Torsdag

7. Jul

Tirsdag

12. Jul

Musikquiz med Leif

Torsdag

14. Jul

Eventyr ved bålet

Tirsdag

19. Jul

Udendørslege

Torsdag

21. Jul

Tirsdag

26. Jul

Torsdag

28. Jul

Tirsdag

2. Aug

Torsdag

4. Aug

Tirsdag

9. Aug

Hjælpere møder klokken 17:00.
Klubben åbner klokken 18:30 for alle andre.

Torsdag

11. Aug

Iskold gåtur

Lørdag

13. Aug

Tirsdag

16. Aug

Torsdag

18. Aug

Pris/Tid

Sang og musik i haven
Bowling i Haslev
Mødested: Klub Svanen.

Istur til Karrebæk
Mødested: Klub Svanen. HUSK PENGE TIL IS!

Kr. 50,Kl. 18:15 – Ca. 20:45

Kl. 18:30 – Ca. 21:00

Vandkamp, vol. 1
Husk vandgevær, badetøj og håndklæde.

Robinsondyst
Besøg på Ravnshøj
Mødested: Klub Svanen

Kl. 18:00 – Ca. 21:00

Vandkamp, vol 2
Husk vandgevær, badetøj og håndklæde.

Grillbix

Middelaldercenter
Mødested: Bjælken, Østre Parkvej 2 E, 4100 Ringsted
HUSK PENGE TIL FROKOST OG TIL AT SHOPPE FOR!

Tur til Thea
Mødested: Klub Svanen

Kr. 30,Vi spiser ca. kl. 19:00
Kr. 20,Kl. 19:00 - ca. 20:45
Kr. 75,Kl. 9:00 – Ca. 16:00
Kr. 20,Kl. 16:00 – Ca. 21:30

Aktivitet kommer senere
Svanespillet

Tirsdag

23. Aug
Klubrådsmøde

Torsdag

25. Aug

Tirsdag

30. Aug

Lørdag

3. sep

Rundbold
Bondegårdstur til Lillebjerggård
Mødested: Klub Svanen

Store hestedag
Mødested: Bjælken, Østre Parkvej 2 E, 4100 Ringsted
HUSK PENGE TIL FROKOST OG TIL AT SHOPPE FOR!

Kr. 50,Kl. 18:15 – Ca. 20:45
Kr. 50,Kl. 10:00 – ca. 15:00

Kryds

