Dag

Dato

Aktivitet

Personale

TIr

3. Jan

Sang og musik med Jonas

To

Ki

Ja

Jo

Tor

5. Jan

Dartturnering

Ki

Ca

As

To

Tir

10. Jan

Svømmehal

To

Ki

Ja

Jo

Tor

12. Jan

Eventyraften: Pippi Langstrømpe

Ki

Ca

Ti

As

Tir

17. Jan

Blindtest: Gæt sodavanden + Klubrådsmøde

To

Ki

Ja

Jo

Tor

19. Jan

Bordtennisturnering

Ki

Ca

As

To

Tir

24. Jan

90’er hits live med Jonas, Jan og Søren

To

Ki

Ja

Jo

Tor

26. Jan

Pizzafilm aften

Ki

Ti

As

Tir

31. Jan

Valentinskort

To

Ki

Ja

Jo

Tor

2. Feb

Champions League straffespark

Ki

Ca

As

To

Tir

7. Feb

Vinter-OL

To

Ki

Ja

Jo

Tor

9. Feb

Eventyraften: Emil fra Lønneberg

Ki

Ca

Ti

Tir

14. Feb

Valentinshygge

To

Ki

Ca

Tor

16. Feb

Fastelavnsbowling

Ki

Ca

As

To

Tir

21. Feb

For enden af Regnbuen

To

Ki

Ja

Jo

Tor

23. Feb

Kreativt værksted: Fastelavnsmasker

Ki

Ca

Ti

Søn

26. Feb

Fastelavnsbrunch

Ki

Ja

Tir

28. Feb

Generalforsamling: INTET ANDET DENNE AFTEN!

To

Ki

Ja

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

Julen er over os og det betyder, at de fleste snart går på
juleferie. Derfor har vi sørget for, at nyhedsbrevet i
denne omgang udkommer tidligt, så man kan nå at få
tilmeldt sig en masse aktiviteter, inden ferie og masser
af gaver.
I november og december har der været en masse hygge
og jul på aktivitetsplanen. Vi har fejret halloween, vi har
fået taget billeder til julegaver, lavet lækre julesmåkager
og så har Team Butterfly givet den gas til juledisko.
Der er stadig en masse juleaktiviteter på planen der skal
nås inden vi skriver 2017 på kalenderen – blandt andet
skal vi nå at holde vores årlige nytårsgalla, vi skal lege
pakkeleg og vi skal have besøg af venner og familie til
vores store scenen er din show.
Når vi kan skrive 2017 på kalenderen er det blevet tid til
nye aktiviteter og 2017 byder på gamle kendinge og nye
spændende aktiviteter.
Blandt andet er det værd at nævne, at vi igen prøver
med en tur i svømmehallen, vi skal igen prøve at afholde
pizza-film aften og vi skal igen afholde fastelavnsbrunch.
Vi skal som noget nyt prøve en sodavandsblindtest,
ligesom vi skal prøve en Champions League
straffesparkskonkurrence, hvor det går ud på at skyde
på Asger, som står klar på målet.
2017 bliver desuden et helt specielt år for Klub Svanen
og vores medlemmer. 2017 er nemlig året, hvor Klub
Svanen fylder 25 år – og i løbet af hele året, vil vi sørge
for ekstraordinære jubilæumsaktiviteter, så vi kan
markere vores jubilæumsår.
Vi glæder os til endnu et spændende år sammen med
Danmarks bedste klubmedlemmer.

Tirsdag den 10. januar skal vi en tur i svømmehallen. Det bliver til en tur i
varmtvandsbassinet samt en tur i sauna og vi glæder os rigtig meget til en afslappet aften
sammen med jer, i det dejlig varme vand.
Vi går fra klubben klokken 18:30, så man skal sørge for at være der til tiden.
Vi er retur ved klubben ca. klokken 21:00.
Det koster kr. 20,- at tage med på turen, som skal betales sammen med tilmelding.
Der skal minimum være 4 tilmeldte og der kan max komme 8 med på turen.
Tilmelding sker efter først til mølle princip, så skynd dig at tilmelde dig, hvis du gerne vil
have en af de 8 pladser.
Hvis man skal med i svømmehallen, skal man selv kunne sørge for personlig hygiejne.
Hvis man ikke kan dette, skal man have en ledsager med til at hjælpe med dette.
Man skal desuden også kunne klare gåturen fra klubben til svømmehallen (ca. 5 min)
Hvis man skal med på turen skal man huske at medbringe:
- Badetøj
- Håndklæde
- Sæbe
- Evt. dykkerbriller

Torsdag den 12. januar og torsdag den 9. februar skal vi igen have læst eventyr.
Torsdag den 12. januar læser Tine ”Pippi Langstrømpe”
og torsdag den 9. februar læser hun ”Emil fra Lønneberg”.
Der kan max være 12 tilmeldte og pladserne gives væk efter først til mølle princip, så
skynd dig at tilmelde dig, hvis du gerne vil have en af de 12 pladser. Der er nemlig dømt
masser af hygge, når Tine igen læser gode historier højt for os.

Tirsdag den 17. januar skal vi prøve noget nyt; vi skal nemlig lave blindtest.
I blindtesten får alle bind for øjnene og får så lov til at smage på forskellige sodavand.
Ud fra smagen skal deltagerne så gætte, hvilken sodavand de har smagt på.
Kunne du tænke dig at prøve at være blind i et øjeblik og afprøve hvor god din smagssans
er? Så er det denne aktivitet du skal prøve.
For at aktiviteten bliver til noget, skal der være minimum 6 tilmeldte til aktiviteten.
Der kan max være 10 med. Tilmelding sker efter først til mølle princip, så skynd dig at
tilmelde dig, hvis du gerne vil have en af pladserne.
Alle kan deltage i aktiviteten, men vi gør opmærksom på,
at der vil blive serveret sodavand med sukker.

Tirsdag den 24. januar går Jonas, Jan og Søren igen på scenen med deres instrumenter
og mikrofoner og er klar til at give et kæmpe show igen. Sidste gang imponerede de med
deres Kim Larsen aften – og vi er sikre på, at de denne gang kommer til at imponere
mindst lige så meget med deres 90’er hits.
Er du helt vild med sange som ”jeg vil la’ lyset brænde” og ”for kendt til det
her sted”, så skal du sørge for at komme i klubben tirsdag den 24. januar!

Tirsdag den 24. januar skal vi se film og vi skal spise pizza.
En bedre kombination findes vidst ikke, vel?
Aftenen starter klokken 18:30, hvor vi spiser pizza. Når vi har spist pizza skal vi se film. Det
betyder også, at vi denne aften ikke er med til samling. I løbet af filmen holder vi dog en
kort pause, hvor der vil være mulighed for at handle i baren.
Lige så snart vi ved hvilken film vi skal se, bliver det skrevet på hjemmesiden.
Det koster kr. 30,- at være med til aktiviteten og betaling skal ske sammen med tilmelding.
Der skal minimum være 6 tilmeldte for at det bliver til noget og der kan max være 18 med.
Tilmelding sker efter først til mølle-princip, så skynd dig at tilmelde dig, hvis du gerne vil
have en af pladserne.
Vi sørger for, at der bliver bestilt lidt forskellig pizza
– og man vil derfor kunne smage lidt af de forskellige.

Som de fleste nok ved er det Valentins den 14. februar og vi skal selvfølgelig uddele en
masse kærlighed i forbindelse med det. Derfor skal vi tirsdag den 31. januar lave
valentinskort, som vi sender til nogle af dem, som vi holder allermest af.
Du bestemmer selv, om du vil sende dit valentinskort til din kæreste, din bedste ven, din
mor eller måske farfar. Det vigtigste er, at vi får fortalt nogle, at vi holder af dem!
Der skal være minimum 4 tilmeldte, for at det bliver til noget som helst og der kan max
være 10 med. Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 24. januar og tilmelding sker efter først
til mølle princip. Det betyder, at du skal være hurtig, hvis du gerne vil have en af de 10
pladser – og er du tilmeldt, skal du huske adressen til den, som du vil sende dit kort til.
Klubben sørger for, at der bliver afsendt 1 kort pr. tilmeldt. Man må gerne lave mere end et
kort, men så skal man selv sørge for at sende det.

Torsdag den 2. februar kan du få lov til at sparke en masse bolde på Asger!
Asger hopper nemlig i sit målmandstøj og er klar på målet til en straffesparkskonkurrence.
Hvem kan score flest mål på Asger?
Er der overhovedet nogle af klubbens medlemmer, der kan score på ham?
Asger håber, at der er en masse som kommer og giver ham kamp til stregen – og for at
aktiviteten bliver til noget, skal der være minimum 4 tilmeldte.
Det hele kommer til at foregå udendørs og man skal derfor sørge for ordentlig påklædning.
For god ordens skyld skal det lige pointeres, at man ikke må have fodboldstøvler på.

Torsdag den 16. februar tager Camilla og Asger en tur til Haslev sammen med en busfuld
medlemmer, hvor der skal spilles fastelavnsbowling.
Fastelavnsbowling er noget helt nyt, så hvad går det ud på? Joooo, det går selvfølgelig ud
på at bowle – men derudover vil der også være præmie til den bedst udklædte…
Det betyder at AL udklædning er tilladt, så det er altså kun fantasien der sætter grænser,
hvis du gerne vil vinde præmien, som der er på højkant.
Vi tager afsted fra Klub Svanen klokken 18:15 og er retur ved klubben ca. klokken 20:30.
Det koster kr. 50,- at være med og tilmelding sker efter først til mølle princip. Betaling skal
ske sammen med tilmelding. Der skal være minimum 5 tilmeldte for at det bliver til noget –
og der kan max komme 15 med.
OBS! Da klubben betaler RIGTIG mange penge for transport til bowlingcentret, er det
VIGTIGT at man giver besked ved tilmelding, hvis man kører selv! Vi har desværre rigtig tit
bestilt en stor bus, for at der var plads til alle, men endt med at de fleste kørte selv, uden vi
fik besked om dette. Lad os passe bedre på vores penge, så vi kan arrangere flere sjove
aktiviteter.

Tirsdag den 21. februar tager vi afsted til sjov og ballade på Regnbuen.
Regnbuen har nemlig en fantastisk sportshal, hvor vi skal give den gas.
Vi kører afsted til Regnbuen fra Klub Svanen klokken 18:30, så man skal sørge for at være
der til tiden, så man er klar til afgang. De tilmeldte skal huske at medbringe en drikkedunk
og så skal man sørge for at have noget tøj på, som er nemt at røre sig i.
Der skal være minimum 6 tilmeldte for at det bliver til noget og der kan max komme 16
med. Tilmelding sker efter først til mølle princip, så skynd dig at tilmelde dig, hvis du gerne
vil med til sjov og ballade. Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 14. februar.
(Der kan evt. komme flere med, hvis der er nogle som vil køre selv.
Snak med personalet i klubben, så finder vi en løsning)

Torsdag den 23. februar skal I være kreative.
Der skal nemlig pyntes fastelavnsmasker.
Tine sørger for alt hvad der skal bruges for at lave en flot fastelavnsmaske, hvis I kommer
og vil være kreative. Der skal limes forskellige ting på de flotte masker. Det er vigtigt, at de
tilmeldte selv kan male og lime tingene på – og hvis man har brug for hjælp til dette, skal
man have en ledsager med til at hjælpe.
Der skal være minimum 4 tilmeldte for at aktiviteten bliver til noget og der kan max være
10 med. Tilmelding sker efter først til mølle princip og sidste tilmeldingsfrist er torsdag den
16. februar.

Søndag den 26. februar er det fastelavn og det skal selvfølgelig fejres i Klub Svanen med
udklædning, tøndeslagning og fastelavnsboller.
Traditionen tro starter vi ud med lidt lækker brunch som består af brød med pålæg og lidt
æg og bacon. Derudover vil der blive serveret lidt juice og kakao. Bagefter slår vi katten af
tønden og der er selvfølgelig en krone til både kattekongen og kattedronningen.
Bagefter nyder vi en lækker fastelavnsbolle og inden arrangementet slutter, skal vi
selvfølgelig have kåret den flotteste udklædning.
Det koster kr. 30,- at deltage og betaling skal ske sammen med tilmelding.
Sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 16. februar.
Der skal være minimum 6 tilmeldte for at det bliver til noget og der kan max være 16 med
til aktiviteten. Det betyder også, at du skal være hurtigt for at få en af de 16 pladser.

Tirsdag den 28. februar afholder vi vores årlige generalforsamling. Det er denne aften hvor
vi stemmer om, hvem der skal sidde i klubbens bestyrelse. Det er vigtigt at man som
medlem kommer denne aften og er med til at stemme om, hvem der skal være med til at
sørge for klubbens fremtid.
Klub Svanen er medlemmernes klub og derfor er det også vigtigt at medlemmerne udviser
ansvar og er med til at vælge, hvem der skal sidde i bestyrelsen.
Udover at finde de nye bestyrelsesmedlemmer, bliver der denne aften også offentliggjort
hvem der bliver:
- Årets mandlige klubmedlem – Bestemt af medlemmerne
- Årets kvindelige medlem – Bestemt af medlemmerne
- Årets æresmedlem – Bestemt af personalet

Denne aften foregår der ikke andet i klubben. Der vil være mulighed for hurtigt at handle i
baren inden generalforsamlingen starter klokken 19:00.

For at Klub Svanen kan fungere, skal Klub Svanen have en bestyrelse og vi vil selvfølgelig
gerne opfordre alle, som gerne vil være med til at forme Klub Svanens fremtid, til at stille
op som kandidat til bestyrelsen.
Det kan være et medlem, som gerne vil være med, eller måske en far eller mor, en
medarbejder på et bosted, en ledsager eller måske en rigtig god ven af familien, som har
et hjerte der brænder for, at Klub Svanen skal være et godt sted at være.
Vi håber, at der sidder nogle forældre eller andre derude, som vil være med til at sikre, at
bestyrelsen er bredt repræsenteret og som vil være med til at holde liv i flammen i klubben.
Hvis du kunne tænke dig at vide mere om arbejdet som bestyrelsesmedlem, kan du
kontakte Tommy på tlf. 28 19 65 35 eller på mail: Klubsvanen@gmail.com og så glæder vi
os til at se dig til vores generalforsamling tirsdag den 28. februar.

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

Tirsdag

3. Jan

Sang og musik med Jonas

Torsdag

5. Jan

Dartturnering

Tirsdag

10. Jan

Torsdag

12. Jan

Svømmehal
Man skal selv kunne klare hygiejniske ting, eller have ledsager med.
Husk badetøj, håndklæde, sæbe, evt. dykkerbriller.

Pris/Tid

Kr. 20,Kl. 18:30 – ca. 21:00

Eventyraften: Pippi Langstrømpe
Blindtest: Gæt sodavanden

Tirsdag

17. Jan

OBS! Der er sukker i sodavanden

Klubrådsmøde
Kun for klubrådet

Torsdag

19. Jan

Bordtennisturnering

Tirsdag

24. Jan

90’er hits live med Jonas, Jan og Søren

Torsdag

26. Jan

Pizza-film aften

Kr. 30,Kl. 18:30

Valentinskort
Tirsdag

31. Jan

Husk at medbringe adresse til den der skal have dit valentinskort

Barudvalgsmøde
Kun for barudvalget

Torsdag

2. Feb

Champions League straffespark

Tirsdag

7. Feb

Vinter-OL

Torsdag

9. Feb

Eventyraften: Emil fra Lønneberg

Tirsdag

14. Feb

Valentinshygge

Torsdag

16. Feb

Tirsdag

21. Feb

For enden af Regnbuen

Torsdag

23. Feb

Kreativt værksted: Fastelavnsmasker

Søndag

26. Feb

Tirsdag

28. Feb

Foregår udendørs. Husk ordentlig påklædning. Ingen fodboldstøvler.

Fastelavnsbowling
Præmie til bedst udklædte.
HUSK at give besked, hvis du kører selv!
Husk tøj der er nemt at røre sig i + en drikkedunk.

Kr. 50,Kl. 18:15 – ca. 20:30
Kl. 18:30

Man skal selv kunne male og lime ting på, eller have ledsager med til hjælp.

Fastelavnsbrunch
Præmie til bedst udklædte.
Vi spiser brunch – pas på med at spise for meget morgenmad hjemmefra.

Generalforsamling
Sørg for at komme i god tid, så du kan nå at handle i baren inden.
Der foregår IKKE andet denne aften.

Kr. 30,Kl. 10:30 – 14:30
Kl. 19:00
OBS! Vi åbner kl. 18:30

Kryds

Du kan være med til at bestemme, hvem der skal være årets mandlige og kvindelige
medlem. Hvem synes du fortjener denne titel?
Er der et medlem som du synes har været en speciel god ven? En som du synes er
ekstra god til at hjælpe i klubben? Eller en anden, som gør noget særligt, som du synes
fortjener at blive belønnet med denne flotte titel?
Udfyld sedlen herunder og aflever den på klubbens kontor – og så skal du huske at
komme til vores generalforsamling, hvor vi offentliggøre hvem den heldige vinder bliver.
Du må stemme på 2 – én mand og én dame.
Hvis du har lyst, må du rigtig gerne skrive hvorfor du synes at dem du har stemt på,
fortjener at vinde. Man SKAL ikke, men man må meget gerne.
Stemmerne er anonyme – det betyder at der ikke er nogen som får af vide, hvem du har
stemt på. Grunden til du skal skrive navn på, er kun for at vi kan holde øje med, at der
ikke er nogen som stemmer mere end én gang. Alle medlemmer må nemlig kun
stemme én gang.

(Skriv dit navn)

(Skriv navn på mandligt klubmedlem)

Skriv evt. hvorfor her:___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(Skriv navn på kvindeligt klubmedlem)

Skriv evt. hvorfor her:___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

