Dag

Dato

Aktivitet

Personale

TIr

1. Nov

Halloween + Barudvalgsmøde

To

Ki

Tor

3. Nov

Hurlumleg

Ki

Ca

Tir

8. Nov

Eventyraften: Albert + Klubrådsmøde

To

Ja

Jo

Ja

Jo

Tor

10. Nov Julegaveværksted: Model for en dag

Ki

To

Ti

Tir

15. Nov

DJ Denner spiller op til dans

To

Ki

Ja

Tor

17. Nov

Julebag

Ki

Ca

Ti

Tir

22. Nov

Madbix

To

Ki

Ja

Tor

24. Nov

Juledekorationer

Ca

As

To

Tir

29. Nov

Juledisko med Team Butterfly

To

Ki

Ja

Jo

Tor

1. Dec

Julemarked på Ravnshøj + Lucia øvedag

Ki

Ca

Tir

6. Dec

Julelys i Tivoli

To

Ki

Ja

Jo

Tor

8. Dec

Nissebowling

Ki

Ca

As

To

Tir

13. Dec

Scenen er din ”Christmas special” med Lucia og pårørende

To

Ki

Ja

Jo

Tor

15. Dec

Julefortælling

Ki

Ca

Ti

Tir

20. Dec

Julesang og musik med Jonas

To

Ja

Jo

Ti

Tor

22. Dec Poolturnering

Ki

Ca

As

To

Tir

27. Dec Pakkeleg

To

Ki

Ja

Jo

Tor

29. Dec Nytårsgalla – KUN ÅBENT FOR TILMELDTE!

Ki

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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INDHOLD
I DETTE
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SIDEN SIDST

Halloween

Efteråret er nu rigtigt kommet over os og vi har i september
og oktober hygget med en masse dejlige ting.

Hurlumleg

Højdepunktet må helt sikkert være vores oktoberfest, som vi
afholdt lørdag den 8. oktober. Det var en dejlig fest med en
masse god musik, lækker mad og en kæmpe portion godt
humør fra alle klubbens medlemmer. Der blev uddelt
masser af præmier, blandt andet til bedste udklædte,
aftenens bedste danser og selvfølgelig til vinderne af vores
stopdans og jodlekonkurrence.
Udover at holde en fantastisk fest, har vi hygget os med seje
tatoveringer, eventyr, banko og Kim Larsen aften, hvor der
blev skrålet med til alle de gode klassikere.
Nu nærmer julen sig med hastige skridt og derfor har vi fyldt
kalenderen op med en masse hyggelige juleaktiviteter. Vi
skal blandt andet tage billeder til julegaverne, vi skal læse
juleeventyr og så skal vi have besøg af jeres venner og
familier, når vi fejre lucia med luciaoptog og scenen er din.
Derudover ska vi på vores årlige tur til Haslev, hvor vi skal
spille nissebowling ligesom der er blevet plads til den årlige
nytårsgalla og som noget nyt tager vi en tur til Tivoli, hvor vi
skal ind og kigge på den flotte juleudstilling.
Find information om en masse af aktiviteterne i
nyhedsbrevet – og ellers kan du altid finde
oplysningerne på vores hjemmeside
www.klubsvanen.dk under siden tilmeldinger.

Julegaveværksted:
Model for en dag
Julemarked
på Ravnshøj
Julelys
i Tivoli
Nissebowling
Scenen er din
med pårørende
og Lucia
Julefortælling
Pakkeleg
Nytårsgalla
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HALLOWEEN
Tirsdag den 1. november afholder klubben vores årlige halloween-arrangement.
Der vil selvfølgelig være præmie til årets uhyggeligste udklædning, så det gælder altså om
at finde på noget rigtig skræmmende, hvis man gerne vil vinde præmien.
Der vil være lidt uhyggelige lege og skræmmende pynt – og så kan vi løfte sløret for at
aftensmaden bliver en rigtig klam omgang orme og hvem ved… vi finder sikkert en masse
andet ulækkert vi kan sætte frem!
Arrangementet starter klokken 18:30 og slutter ca. klokken 21:00 igen.
Der skal minimum være 8 tilmeldte for at aktiviteten bliver til noget – og der kan max
komme 16 med. Tilmelding sker efter først til mølle princip, så man skal være hurtig, hvis
man vil nå at have en plads. Sidste tilmeldings- og betalingsfrist er tirsdag den 25.oktober.
Hvis man gerne vil tilmelde sig denne aktivitet, skal man ind på kontoret og betale kr. 30,-.
OBS! Man er ikke tilmeldt før vi har modtaget betaling.

HURLUMLEG
Asger giver den gas i multirummet med en masse sjov og spas, men for at aktiviteten kan
blive til noget, skal der være minimum 6 tilmeldte.
Hvis du godt kan lide at have det sjovt, så er det her altså lige noget for dig – og jo flere vi
er, jo sjovere bliver det. Så sørg lige for at hive dine venner med ned i multirummet denne
aften – I kommer IKKE til at fortryde det.

NOVEMBER - DECEMBER

NYHEDSBREV NR. 149

JULEGAVEVÆRKSTED:
Model for en dag
Nu er der ikke lang tid til at julen er lige rundt om hjørnet og derfor er det også på sin plads

at begynde at tænkte på julegaver.
Vi afholder igen i år ”Model for en dag”, hvor Kimmie vil tage billeder, som derefter vil blive
redigeret. Alle som deltager får minimum 1 stort og 1 lille billede og billederne kan man så
f.eks. bruge til julegave til mor og far. Man skal selv sørge for ramme til billederne.
Denne gang bliver billederne taget udendørs.
Det betyder at man skal huske at tage en varm trøje på – og husk at den gerne må være
rigtig pæn, så du viser dig fra din bedste side på billederne.
Det koster 30,- at være med og man skal tilmelde sig senest tirsdag den 1. november. Der er
kun 6 pladser til denne aktiviteter og vi vil gerne give nogle nye muligheden for at prøve
aktiviteten, da vi har mange som har prøvet det før. Derfor bliver tilmeldingen lidt
anderledes. Det kommer til at foregå sådan her:
Alle der tilmelder sig bliver skrevet på listen.
Når sidste tilmeldingsfrist er forbi, bliver listen gennemgået med tidligere deltagere.
Hvis der er nogle som ikke har fået taget billeder før, får disse tildelt pladser først. Hvis der
er mere end 6 som ikke har prøvet før, bliver der lavet en lodtrækning blandt dem.
Hvis der er mindre end 6, bliver der trukket lod blandt dem, som har fået taget billede før.
Man kan finde ud af, om man har fået en af de 6 pladser, ved at kigge på klubbens
hjemmeside. Den vil blive opdateret med listen senest onsdag den 2. november – eller man
kan få svar i klubben torsdag den 3. november.
Hvis man er en af de 6 heldige medlemmer der skal have taget billede, får man sine
billeder senest tirsdag den 29. november. Så kan man nå ud og købe en ramme til
dem og få dem pakket ind, inden de skal ind og ligge under juletræet til f.eks.
mor eller far, eller måske til storesøster eller farbror? 
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JULEMARKED
PÅ RAVNSHØJ
Torsdag den 1. december afholder Ravnshøj julemarked.
På Ravnshøj har vi en masse medlemmer der arbejder og bor
og vi skal selvfølgelig på besøg til deres julemarked.
Man skal huske at medbringe en masse penge, da der kan købes
en masse forskellige ting, blandt andet: pileflet, læderarbejde,
mel, tekstiler, honning, hjemmebag og økologisk frugt og grønt.
Vi tager afsted fra Klub Svanen klokken 15:00 og kører en busfuld
afsted til Ravnshøj. Her hygger vi os indtil klokken 17:30, hvor vi
vender næsten retur mod Klub Svanen. Når vi kommer retur til Ringsted,
kører vi op og henter en sandwich, som vi sammen sidder og nyder
i klubben, indtil klubaftenen starter klokken 18:30.
For at turen bliver til noget, skal der være minimum 4 tilmeldte
og der kan max komme 8 med. Det koster kr. 30,- at deltage,
som dækker aftensmad og en sodavand.
Hvis man gerne vil deltage i turen, skal man skynde sig forbi
kontoret med kr. 30,-. Man er nemlig ikke tilmeldt før vi har
modtaget betalingen – og tilmelding sker efter først til mølle.
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NOVEMBER - DECEMBER

JULELYS I TIVOLI
Tirsdag den 6. december skal vi prøve noget nyt.
Jane, Tine og Kimmie tager jer nemlig med en tur i Tivoli,
hvor vi skal se på al den flotte julebelysning og generelt bare
have en rigtig dejlig aften i hinandens selskab.
Vi tager afsted klokken 15:30 fra Klub Svanen og er retur ved Klub Svanen
igen ca. 21:30. Hvis man skal med på turen, skal man sørge for at komme
i god tid, da bussen kører 15:30. Man skal desuden huske ordentligt fodtøj,
da vi skal gå meget og ligeså anbefaler vi også en varm påklædning, da vi
kommer til at være udenfor hele aftenen. Det er en god idé at have hue og
vanter med i rygsækken.
For at turen bliver til noget, skal der være minimum 12 tilmeldte til turen.
Der kan max komme 20 med (herudover er der plads til ledsagere). Det
kommer til at koste kr. 100,- at deltage i denne aktivitet, som dækker
transport og indgang i tivoli. Det betyder at man selv skal medbringe
penge, hvis der er noget man gerne vil købe – og selvfølgelig penge til at
købe aftensmad.
Sidste tilmeldingsfrist til denne aktivitet er tirsdag den 29. november.
OBS! Vi kommer ikke til at have forfærdelig meget tid derinde
og derfor sætter vi os ikke ned på en restaurant og spiser aftensmad.
Der bliver noget nemt og hurtigt; f.eks. en fransk hotdog eller lignende,
så vi får tid til at se det hele.
OBS! Det bliver IKKE en tur, hvor vi skal prøve forlystelser.
Det er en hygge tur, hvor vi nyder julelyset og hinandens selskab.

NOVEMBER - DECEMBER

NYHEDSBREV NR. 149

NISSEBOWLING
Torsdag den 8. december skal vi holde en af vores
traditioner ved lige! Vi skal nemlig en tur til Haslev,
hvor vi skal afholde vores årlige nissebowling.
Der vil selvfølgelig, som altid være mulighed for
at vinde forskellige præmier og det er selvfølgelig
en aften hvor man skal have nissehue på – præcis
som man plejer til nissebowling.
Vi tager afsted fra Klub Svanen klokken 18:15 og
vi er retur ca. 20:45.
Det koster kr. 50,- at deltage og der er max 15 som
kan deltage. Der skal minimum være 8 tilmeldte for
at turen bliver til noget, men det plejer ikke at være
et problem at få fyldt pladserne op, så skynd dig forbi
kontoret med kr. 50,- hvis du gerne vil med.
OBS! Man er ikke tilmeldt før man har betalt.
Sidste tilmeldings- og betalingsfrist er torsdag
den 1. december.
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SCENEN ER DIN
MED LUCIA OG PÅRØRENDE
Tirsdag den 13. december er alle familiemedlemmer, kærester, venner og veninder
inviteret til en ordentlig omgang hygge i Klub Svanen.
Vi fejrer nemlig lucia med et fint luciaoptog efterfulgt af scenen er din – og denne gang er
det jo selvfølgelig en juleudgave af scenen er din. Det betyder, at dem der skal optræde
selv skal medbring en CD med den julesang, som de gerne vil optræde med.
Klubben åbner dørene klokken 18:30 for medlemmer og gæster, som så skal samles i
multirummet, hvor der vil være mulighed for at handle i baren. Klokken 19:00 starter
luciaoptoget, så det er altså vigtigt at alle tilmeldte til scenen er din kommer klokken 18:30,
så de kan nå at få numre på og aflevere deres musik.
Vi håber selvfølgelig også, at der er en masse som vil være med til at gå lucia.
Der bliver holdt lucia-øveaften torsdag den 1. december, hvor vi håber på der er en masse
som kommer, som også kan komme tirsdag den 13. så vi kan vise et flot show for venner
og bekendte.
Der er sidste tilmeldingsfrist til at optræde til scenen er din
tirsdag den 29. november, da vi skal nå at lave stemmesedler
med billeder på.
Shh.. Vi har også hørt at der bliver gæsteoptræden i løbet af aftenen!
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JULEFORTÆLLING
Torsdag den 15. december er der dømt hygge i klubben.
Tine sætter sig i den varme stol på scenen og så er det ellers
Tid til en rigtig julefortælling.
Da det snart er jul, vil der selvfølgelig være julegodter til alle,
Som kommer ned og vil høre julefortælling.
Der er intet max på antal deltagere og da vi sørger for en mikrofon
til Tine, skulle alle gerne kunne høre historien. Det er dog stadig
vigtigt, at man er stille, hvis man kommer ned og hører historie.
- Med mindre det selvfølgelig er så sjovt, at man ikke kan lade være
med at grine af noget der sker i historien.
Vi håber, at der er en masse som vil med ned og komme rigtig i
julestemning, sammen med Tine og alle jeres kammerater i
klubben. Vi glæder os i hvert fald rigtig meget til denne hyggelige aften!
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PAKKELEG
Julen er godt nok ved at være ovre, men som man siger

”julen varer lige til påske”
og vi er da slet ikke færdige med at få pakker, vel?
Derfor afholder vi tirsdag den 27. december pakkeleg,
hvor der vil være mulighed for at få en masse ekstra
pakker med hjem.
Det er gratis at deltage – MEN, man skal selv medbringe
en gave til værdi af ca. kr. 20,-, som er pakket ind.
Denne pakke bliver så lagt på bordet, og så er den
med i spillet, som en af dem, der kan vindes i løbet af
spillet.
Der er sidste tilmeldingsfrist tirsdag den 13. december,
og der skal minimum være 6 tilmeldte, for at det bliver
til noget – og der kan max være 15 med.
Pladserne gives væk efter først til mølle princip, så
skynd dig at tilmelde dig, hvis du også godt kunne
bruge lidt ekstra gaver.
OBS! Da det er et spil, er der INGEN garanti for at man
vinder en gave. Det kan være der er en én som vinder 10
gaver, eller at alle vinder 1 gave – det må tiden vise.

NYHEDSBREV NR. 149

NOVEMBER - DECEMBER

NYTÅRSGALLA
Det er snart tid til at skrive 2017 på kalenderen og
traditionen tro skal vi selvfølgelig afholde nytårsgalla
i Klub Svanen.
Arrangementet starter klokken 18:30 og slutter igen 21:30.
Denne aften holder klubben KUN åbent for tilmeldte.
Aftenen kommer til at byde på lækre burgere, champagne, kransekage
flot nytårspynt og selvfølgelig fyrværkeri.
Der vil selvfølgelig også være god musik og ellers er vi bare klar til
endnu en hyggelig nytårsgalla sammen med klubbens medlemmer.
Det koster kr. 75,- at deltage i arrangementet og sidste tilmeldingsog betalingsfrist er torsdag den 15. december.
Der skal minimum være 10 tilmeldte for at det bliver til noget og
der kan max være 20 tilmeldte. Pladserne gives væk efter først
til mølle princip, så man skal skynde sig forbi kontoret med betaling,
hvis man gerne vil have en af pladserne. OBS! Man er ikke tilmeldt,
før vi har modtaget betaling.
Aftensmaden bliver burgere med kartoffelbåde, som vi bestiller fra
en lokal café – og derudover serverer klubben en øl eller en sodavand
til aftensmaden. Hvis man gerne vil have mere at drikke, kan man
købe dette i løbet af aftenen.
OBS! Baren åbner KUN for salg af sodavand denne aften – ingen
salg af slik, chips og chokolade. Der kommer nemlig til at være
masser at spise i løbet af aftenen.

NOVEMBER - DECEMBER
AKTIVITETSPLAN NOVEMBER - DECEMBER
2016
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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
Tirsdag

Dato

Aktivitet

Pris/Tid

Halloween

Kr. 30,Kl. 18:30

Barudvalgsmøde

Kl. 20:00

1. Nov

Torsdag

3. Nov

Tirsdag

8. Nov

Hurlumleg
Eventyraften: Albert
Klubrådsmøde
Julegaveværksted: Model for en dag

Torsdag

10. Nov

Tirsdag

15. Nov

DJ Denner spiller op til dans

Torsdag

17. Nov

Julebag

Tirsdag

22. Nov

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

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

Torsdag

24. Nov

Juledekorationer

Kr. 30,-

Tirsdag

29. Nov

Juledisko med Team Butterfly

Billederne tages udendørs. Husk en varm, pæn trøje.

Madbix

Julemarked på Ravnshøj
Torsdag

1. Dec

Kr. 30,-

Kr. 30,Kl. 15:00 – 18:30

Lucia øvedag
OBS! Man skal også kunne komme tirsdag den 13. december til scenen er
din, hvor vi starter showet med at gå Lucia.

Tirsdag

6. Dec

Julelys i Tivoli

Torsdag

8. Dec

Nissebowling

Kr. 100,Kl. 15:30 – 21:30
Kr. 50,Kl. 18:15 – 20:45

Scenen er din ”Christmas special” med Lucia og pårørende
Ingen samling denne dag
Sæt kryds her, hvis du vil optræde til scenen er din.
HUSK at medbringe CD på aftenen, med den julesang du vil synge.

Tirsdag

13. Dec

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

Kl. 18:30

Kl. 18:30

Luciaoptpg
Sæt kryds her, hvis du vil være med til at gå Lucia inden scenen er din.
OBS! Man skal også kunne komme torsdag den 1. december til øvedag.

Torsdag

15. Dec

Julefortælling

Tirsdag

20. Dec

Julesang og musik med Jonas

Torsdag

22. Dec

Poolturnering

Tirsdag

27. Dec

Torsdag

29. Dec

Kl. 18:30

Pakkeleg
Medbring en gave til værdi af ca. 20,- der er pakket ind.

Nytårsgalla – KUN ÅBENT FOR TILMELDTE!

Kr. 75,Kl. 18:30 – 21:30

Kryds

