Dag

Dato

Aktivitet

Personale

Tor

1. sep

Æggerundbold

Ki

Ca

As

To

Tir

6. Sep

Sang og musik med Jonas

To

Ki

Ja

Jo

Tor

8. Sep

Eventyraften

Ki

Ca

Ti

Tir

13. Sep

Hockeyturnering

To

Ki

Ja

Jo

Tor

15. Sep

Tattoo-aften

Ki

Ca

As

To

Tir

20. Sep

Banko

To

Ki

Ja

Jo

Tor

22. Sep

Efterårskrea

Ki

Ca

Ti

Tir

27. Sep

Opvarmning til Oktoberfest med Team Butterfly

To

Ki

Ja

Jo

Tor

29. Sep

Bowling i Haslev

Ki

Ca

As

To

Tir

4. Okt

Klubrådsmøde – Ølsmagning

To

Ki

Ja

Jo

Tor

6. Okt

Eventyraften

Ki

Ca

Ti

Lør

8. Okt

Oktoberfest

To

Ki

Ja

Jo

Tir

11. Okt

Kim Larsen-aften

To

Ki

Ja

Jo

Tor

13. Okt

Filmaften; Dansk film skat

Ki

Ca

As

To

Tir

18. Okt

Madbix

To

Ki

Ja

Jo

Tor

20. Okt

Scenen er din

Ki

Ca

As

Tir

25. Okt

Ansigtsmaling

To

Ki

Ja

Jo

Tor

27. Okt

Smoothie-aften: Halloween

Ki

Ca

As

To

Ca

Ti

As

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

INDHOLD
I DETTE
NYHEDSBREV

Det var meningen, at der her skulle stå en hel masse om,
hvordan vi har nydt den lækre danske sommer, men desværre
har vejret ikke været det bedste. Det betyder dog ikke, at vi
ikke har haft en god tid! For det har vi bestemt!

Eventyraften

Siden sidst har vi været på istur til Karrebæk, vi har afholdt en
kold vandkamp, og været på besøg hos både Thea og
Ravnshøj. Derudover har vi også været i Middelaldercenteret,
hvor vi fik brugt en masse kræfter, og hvis du ikke allerede har
set den, burde du se vores video fra vores tur til
Middelaldercentret. Den ligger på vores Facebook og der kan
du se en masse af de sjove ting vi lavede.

Bowling i Haslev
Ølsmagning
Kim Larsen-aften
Scenen er din
Ansigtsmaling

Nu nærmer efteråret sig og i nyhedsbrevet kan du læse om
nogle af de spændende ting vi har planlagt; blandt andet kan
du læse om vores oktoberfest, hvor der skal gives gas til god
musik!

Smoothieaften
Oktoberfest

EVENTYRAFTEN
I plejer at være så glade for eventyraften, så derfor har vi sørget for, at den kommer på to gange i denne
periode. Du kan høre Tine læse historien ”Orla Frøsnapper” torsdag den 8. september og torsdag den 6.
oktober finder hun endnu et eventyr af Ole Lund Kirkegaard frem.
For begge aftener gælder det, at der max er 12 som kan komme med ind og høre eventyr.
Tilmelding sker efter først til mølle princip, så du skal altså skynde dig at tilmelde dig, hvis du vil have en af
de 12 eftertragtede pladser.
Husk; når der bliver læst eventyr, skal man være stille, men man må selvfølgelig godt grine, hvis der sker
noget sjovt i historien, hvilket der helt sikkert gør, når vi læser Ole Lund Kirkegaard.
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BOWLING I HASLEV
Camilla og Asger finder bowlingskoene frem til jer, når vi torsdag den 29. september tager afsted til Haslev,
for at bowle. Det koster som altid kr. 50,- at tage med på bowlingtur og hvis man skal med, skal man være
klar til afgang fra klubben klokken 18:15. Vi er retur ved klubben ca. 20:45. Husk at medbringe lidt penge;
der er nemlig mulighed for at købe sodavand og slik i bowlingcenteret.
Der er max 15 som kan komme med ud og bowle og tilmelding sker efter først til mølle princip.
Det betyder, at du skal skynde dig ind på kontoret med din tilmelding og betaling, hvis du gerne vil med på
turen. Du er IKKE tilmeldt før du har betalt! Det betyder, at hvis der kommer nogle og betaler før dig, så går
pladserne til dem og det ville være ærgerligt, hvis du skulle miste din plads.
Sidste tilmeldings- og betalingsfrist er torsdag den 22. september.

ØLSMAGNING
Jonas finder en masse lækre øl frem tirsdag den 4. oktober, og så er det altså meningen at vi skal smage på
dem alle sammen og til sidste kåre, hvilken øl der er den bedste. Der plejer at være gode argumenter for,
hvilken øl der skal have mange point og hvilken der skal have få.
Hvilken bliver mon din favorit?
Der er max 10 som kan være med til aktiviteten og tilmelding sker efter først til mølle princip, så skynd dig
at tilmelde dig, hvis du ikke vi gå glip af denne aften, hvor der plejer at være masser af hygge rundt om
bordet!
Vi gør opmærksom på, at man selvfølgelig skal kunne tåle alkohol, hvis man tilmelder sig denne aktivitet.
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KIM LARSEN AFTEN
Kan du lide Kim Larsen og er du god til at synge med på hans sange?
Så er den her aktivitet altså lige noget for dig.
Med guitaren under armen, tager Jonas dig med rundt i Kim Larsens skønne univers, fyldt med dejlige
sange. Hvad er din yndlings Kim Larsen sang? Måske er det lige præcis en af dem vi skal synge denne aften.
Vi vil gerne have fuldt hus denne aften, så husk at sætte kryds i kalenderen, så du kan komme og give den
gas, sammen med alle de andre Kim Larsen elskere.

SCENEN ER DIN
Medlemmerne i Klub Svanen må være nogle af de bedste til at optræde i Danmark!
I hvert fald er ”Scenen er din” et hit hver gang det bliver afholdt, og derfor er der selvfølgelig blevet plads
til det i kalenderen igen. Denne gang bliver det afholdt torsdag den 20. oktober, hvor vi altså håber på at se
en masse deltagere samt publikum.
Der er max 15 som får lov til at optræde denne aften, og hvis du gerne vil være en af de 15, skal du skynde
dig at tilmelde dig. Tilmelding sker nemlig efter først til mølle princip.
For at vi kan nå at lave stemmesedler, er der sidste tilmeldingsfrist torsdag den 13. oktober.
Husk at du SELV skal medbringe en CD med den sang, som du gerne vil optræde med.
OBS! Der bliver ikke afholdt samling denne aften.
Baren åbner klokken ca. 18:45, og showet starter klokken 19:00, så kom I god tid. Dem som skal optræde
bedes komme senest 18:45, så de kan nå at få deres nummer samt aflevere deres musik.
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ANSIGTSMALING
Jonas er klar til at prøve noget nyt og denne gang skal han være kreativ!
Jonas finder nemlig ansigtsmalingen frem og er klar til at give jer lige det udseende i gerne vil have.
Hvad vil du gerne males som?
En vild tiger måske? Eller en sød sommerfugl? Kun fantasien sætter grænser.
Der kan max være 10 tilmeldte og tilmelding sker efter først til mølle princip.
Du skal derfor være hurtig til at tilmelde dig, hvis du gerne vil have fin
ansigtsmaling tirsdag den 25. oktober.

SMOOTHIEAFTEN
Halloween er lige rundt om hjørnet, og derfor skal denne smoothieaften selvfølgelig være med
halloweentema. Vil du være med til at lave monstersnot, rottegift, flagermusen, græskar prut og flydende
blod? Så skal du være hurtigt og tilmelde dig denne aktivitet.
Der kan max være 8 med til denne aktivitet og tilmelding sker efter først til mølle princip.
Hvis du gerne vil have en af de 8 pladser, skal du altså sørge for være hurtig, da vi tror pladserne ryger
hurtigt.
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Lørdag den 8. oktober
afholder Klub Svanen oktoberfest.
Det kommer til at foregå fra

17:30 – 22:30
på Regnbuen, Frejasvej 27-31, 4100 Ringsted.
Det koster kr. 150,- at deltage i festen og betaling SKAL ske sammen med
tilmelding. Sidste tilmeldings- og betalingsfrist er torsdag den 22. september.
Til festen sørger vi selvfølgelig for god musik og lækker tyrolerbuffet og der vil
selvfølgelig også være en bar, hvor man kan købe sodavand, øl og andre
lækkerier. Derfor skal du huske at medbringe penge til at købe drikkevarer for.
Husk at fortælle os, hvis du har en ledsager med til festen, så vi er sikre på, at
der er mad til alle. Ledsagere deltager gratis i festen, men skal selv betale for
drikkevarer.
Da temaet til denne fest er tyrolertema, vil der selvfølgelig være en præmie til
den bedste udklædte, så sørg for at finde dit bedste tyrolertøj frem… Hvem ved?
Måske er der nogle af jer, som har nogle lederhosen i jeres skab? Eller en ternet
kjole eller skjorte, som passer lige til temaet.

Det er lang tid siden, vi sidst har festet sammen
og vi er så klar til at give den gas sammen med
Danmarks bedste klubmedlemmer!

_________________________________________________
(Navn)

Sæt kryds, hvis du gerne deltage i Klub Svanens oktoberfest lørdag den 8. oktober.
Sæt kryds hvis du har en ledsager med til festen
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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.
Er du i tvivl om noget, henviser vi til vores hjemmeside, www.klubsvanen.dk,
hvor du blandt andet kan finde sidste tilmeldingsfrist.
Dag

Dato

Aktivitet

Torsdag

1. sep Æggerundbold

Tirsdag

6. Sep Sang og musik med Jonas

Torsdag

8. Sep Eventyraften: Orla Frøsnapper

Pris/Tid

Tirsdag

13. Sep Hockeyturnering

Torsdag

15. Sep Tattoo-aften

Tirsdag

20. Sep Banko

Torsdag

22. Sep Efterårskrea

Tirsdag

27. Sep Opvarmning til Oktoberfest med Team Butterfly

Torsdag

29. Sep Bowling i Haslev

Kr. 10,Kl. 19:00

Ingen samling denne dag

Kr. 50,Kl. 18:15 – Ca. 20:45

Mødested: Klub Svanen

Klubrådsmøde
Tirsdag

4. Okt
Ølsmagning

Torsdag

6. Okt Eventyraften
Oktoberfest

Lørdag

8. Okt

Mødested: Regnbue, Frejasvej 27-31, 4100 Ringsted

Kr. 150,Kl. 17:30 – 22:30

Sæt kryds her, hvis du medbringer en ledsager til festen 

Tirsdag

11. Okt Kim Larsen-aften

Torsdag

13. Okt Filmaften; Martha

Tirsdag

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

Kr. 30,Vi spiser ca. kl. 19:00

Scenen er din
Torsdag

20. Okt

Ingen samling denne dag
Sæt kryds her, hvis du vil optræde til scenen er din.
HUSK at medbringe CD på aftenen, med den sang du vil synge.

Scenen er din – Publikum
Sæt kryds her, hvis du vil være publikum til scenen er din.

Tirsdag

25. Okt Ansigtsmaling

Torsdag

27. Okt Smoothie-aften: Halloween

Kl. 18:45
Kl. 18:45

Kryds

