Dag

Dato

Aktivitet

Personale

Tor

2. Mar

Intro Tour De Svanen

Ki

Ca

To

As

Tir

7. Mar

Scenen er din - Live

To

Ki

Ja

Jo

Tor

9. Mar

Eventyraften: Emil fra Lønneberg

Ki

Ca

Ti

As

Tir

14. Mar

Pyjamasparty – Kun for tøser

To

Ki

Ja

Jo

Tor

16. Mar

Smoothieaften

Ki

Ca

To

As

Tir

21. Mar

Gæt og grimasser / Klubrådsmøde

To

Ki

Ja

Jo

Tor

23. Mar

Jubilæumsmaleri, vol. 1

Ki

Ca

Ti

As

Tir

28. Mar

Klubsang (Øve)

To

Ki

Ja

Jo

Tor

30. Mar

Curlingturnering

Ki

Ca

To

As

Tir

4. Apr

DJ Denner

To

Ki

Ja

Jo

Tor

6. Apr

Påskepynt

Ki

Ti

Ja

Jo

Tir

11. Apr

Klubsang (indspilning)

To

Ja

Jo

Ca

Tor

13. Apr

LUKKET – SKÆRTORSDAG

Tir

18. Apr

Påskelege

To

Ki

Ja

Jo

Tor

20. Apr

Eventyraften: Alle vi børn i Bulderby

Ki

Ca

Ti

Tir

25. Apr

Svanespillet

To

Ki

Ja

Jo

Tor

27. Apr

Jubilæumsmaleri, vol. 2

Ki

Ca

To

Ti

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

2017 er skudt i gang og vi er allerede gået i gang med at
nyde vores jubilæumsår. Indtil videre har vi nydt nogle af
de gamle kendinge som sang og musik med Jonas og
valentinskort – og så har vi jo også gentaget successen
pizza-film aften.
Og så er det ellers blevet tid til at sætte gang i nogle af
vores jubilæumsaktiviteter. Vi skal lave
jubilæumsmalerier, Tour de Svanen og vi skal indspille
en klubsang.
Vi er SÅ klar på en masse spændende aktiviteter
sammen med jer og håber at I vil nyde dem alle
sammen. Vi glæder os i hvert fald rigtig meget
Er der nogle aktiviteter, som du synes vi skal have på
kalenderen i år? Så kan du til sidst i nyhedsbrevet
udfylde sedlen, hvor du har mulighed for at foreslå hvilke
aktiviteter, du synes vi skal have på.
Vi kan ikke love, at alle forslag komme på kalenderen i
år, men vi vil rigtig gerne se jeres forslag; og hvem ved?
Måske kommer lige præcis DIT forslag på kalenderen.

Torsdag den 2. marts skyder vi vores konkurrence Tour de Svanen i gang.
Tour de Svanen er en cykelkonkurrence, hvor du kan nogle vinde fede præmier.
Tour de Svanen går meget simpelt ud på, at man hver klubaften kan sætte sig op på
motionscyklen og cykle alt det man har lyst til. Når man har cyklet, noterer personalet hvor
mange kilometer man har cyklet. Den der til den 1. har cyklet allerflest kilometer er den der
vinder præmien. Vi har desuden lavet en tavle, hvor Top5 bliver skrevet på, så man kan
holde øje med, hvor meget man skal give den gas, for at vinde.
Vi vil ikke afsløre hvad præmierne er, men vi kan afsløre at præmien for marts måned
bliver en lækker præmie fra Intersport og præmien for april måned, bliver en feeeed
præmie fra Ringsted Svømmeland.
Der er altså masser af grund til at give den gas på motionscyklen.
Den 2. marts vil I blive introduceret ordentligt i konkurrencen og så er der ellers mulighed
for, at give den gas på motionscyklerne. Hvis der er mange som gerne vil cykle, sætter vi
en max tid på, hvor længe man må cykle, så alle får chancen for at få samlet lidt kilometer
– og ellers er det altså bare om at give den gas, så meget som man overhovedet kan.
I første omgang kommer konkurrencen til at køre i marts og april, men hvis det bliver en
stor succes og I er mange medlemmer der deltager, så fortsætter vi konkurrencen de
næste måneder.

Tirsdag den 7. marts er det igen blevet tid til at vi skal afholde scenen er din, men denne
gang bliver det på en ny og anderledes måde. Denne gang skal man nemlig ikke have en
CD med, men derimod kommer Jonas med sin guitar og spiller musikken til den sang man
skal optræde med.
Der er max 12 som får lov til at optræde, så husk at tilmelde dig i god tid, hvis du vil nå at
have en plads. Sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 2. marts.
Hvis du gerne vil optræde til scenen er din, skal du komme ud i klubben og kigge i vores
sangmappe, hvor du finder et stort udvalg af sange, som du kan optræde med.
Det er KUN sangene i mappen du kan vælge imellem og du skal have valgt en sang
senest torsdag den 2. marts.

Tirsdag den 14. marts kan du godt hoppe tidligt i nattøjet.
Vi afholder nemlig pyjamasparty i klubben – KUN FOR TØSERNE!
Der bliver skruet rigtig op for tøsehyggen med tøsemusik som Rasmus Seebach og Spice
Girls. Derudover der vil være chokolade og jordbær og selvfølgelig tøse-test og
ansigtsmasker.
Alle der deltager skal selvfølgelig komme i pyjamas – og så må man meget gerne
medbringe et tæppe, så vi kan få hyggen ind i klubben.
Sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 9. marts og der kan max være 20 med, så tilmeld dig i
god tid, hvis vi vil have en plads til det ultimative tøseevent.

Klub Svanen fylder 25 år og det skal vi altså markere!
Derfor skal vi lave et stort jubilæumsmaleri, som vi kan kigge tilbage på og mindes dette
specielle år.
Det kommer til at foregå på følgende måde: Alle de tilmeldte får et lille lærred og 5
udvalgte farver. På dette lærred skal alle så male en bestemt ting, som man får af vide på
aftenen. Til sidst bliver alle billederne sat sammen til et stort billede.
Jubilæumsmaleri bliver afholdt torsdag den 23. marts og torsdag den 27. april. På hver
aften kan der max være 12 med til at male. Man må kun male én af aftenerne, så når man
tilmelder sig, skal man sætte kryds ud fra den aften man helst vil male. Hvis man kan
begge dage, må man meget gerne sætte kryds i begge, så vælger vi en dag for jer.
Tilmelding sker efter først til mølle princip.
OBS! Hvis man ikke selv kan male, skal man have en ledsager med til at hjælpe.

Jonas og Kimmie har skrevet en klubsang, som bliver Klub Svanens helt egen klubsang –
og den skal vi selvfølgelig have indspillet, hvor klubbens medlemmer skal synge kor.
Derfor vil vi tirsdag den 28. marts spille klubsangen for jer og så er det jeres tur til at lære
sangen at kende. Hele aftenen øver vi sangen igennem så mange gange som overhovedet
muligt, så vi har rigtig godt styr på sangen.
I vil blive instrueret lidt i, hvordan den skal synges – nogle steder skal vi synge stille og
roligt og andre steder, skal vi give en ekstra meget gas. Det er derfor vigtigt at de tilmeldte
husker at høre godt efter når vi øver.
Selve sangen skal indspilles tirsdag den 11. april. Vi har ikke fundet ud af endnu, hvor
dette kommer til at foregå, men de tilmeldte får nærmere besked senest tirsdag den 4.
april, så de ved hvordan det kommer til at foregå.
ALLE må og kan være med til at indspille klubsangen. Man behøver ikke synge som en
superstjerne – man skal bare have lysten til at være med og huske at høre efter, når man
får af vide hvordan sangen skal synges.
Første gang man kan få lov til at høre den færdige sang, vil være til klubbens
jubilæumsreception tirsdag den 2. maj. Efterfølgende vil man også kunne høre klubbens
sang på klubbens Facebook – og senere på året, har vi også planer om, at der skal laves
en musikvideo til den – men det får I meget mere besked om, når vi når dertil.

Nu nærmer påsken sig med hastige skridt – og det betyder også at vi selvfølgelig skal lave
påskepynt. Det kommer til at foregå den 6. april og denne gang skal vi pynte påskeæg,
som efterfølgende kan komme op og hænge.
Når der skal dekoreres æg, kan man ikke undgå at få beskidte hænder, så det skal man
altså være frisk på, hvis man tilmelder sig. Man skal selv kunne male sine æg og kan man
ikke det, skal man sørge for at have en ledsager med, som kan hjælpe.
Der kan max være 12 med til aktiviteten og tilmelding sker efter først til mølle princip.
Sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 30. marts.

Så er det blevet tid til, at vi igen skal opdatere vores kontaktliste. Dette gør vi, fordi vi skal
sikre os, at vi har de rigtige oplysninger på alle vores medlemmer. Derfor bedes alle
klubbens medlemmer udfylde denne kontaktseddel og returnere den på Klub Svanens
kontor SENEST TORSDAG DEN 27. APRIL 2017.

Fulde navn
Fødselsdato
Adresse
Noter gerne eventuelt
navn på bosted.

Post.nr.
By
Telefonnummer
Mobilnummer
Kontaktperson
Enten et personale,
værge, forældre eller en vi
kan kontakte, f.eks. ved
nødstilfælde.

Telefonnummer til kontaktperson
Evt. e-mail til kontaktperson
Andre oplysninger som kan være
vigtige for Klub Svanen, kan
noteres her. F.eks. allergier.
Noter også hvis der er indgået
specielle aftaler med klubben,
f.eks. om man selv må tilmelde
sig aktiviteter eller om man kun
må tilmelde sig hjemmefra eller
lignende.

I forbindelse med Klub Svanens 25-års jubilæum, vil vi gerne sørge for at få
en masse aktiviteter på kalenderen, som er noget medlemmerne får stor
glæde af. Derfor har du nu muligheden for at komme med dine forslag til
aktiviteter du godt kunne tænke dig, at vi skal afholde i klubben.
Du kan foreslå aktiviteter som har afholdt før, som du bare synes var virkelig
sjovt eller du kan foreslå helt nye aktiviteter, som vi ikke har prøvet før.
Personalet vil kigge på alle forslagene. Det er ikke sikkert at vi kommer til at
afholde de aktiviteter du foreslår, men vi vil gøre vores bedste, for at få det
med i kalenderen i løbet af året.

JEG, ______________________________,
(NAVN)

FORESLÅR FØLGENDE AKTIVITETER:

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

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

Torsdag

2. Mar

Tirsdag

7. Mar

Torsdag

9. Mar

Aktivitet

Pris/Tid

Intro Tour De Svanen
Scenen er din – Live
Husk at kigge i vores sangmappe i klubben, for at vælge hvilken sang, du skal
optræde med. Sangen skal vælges senest torsdag den 2. marts.

Eventyraften: Emil fra Lønneberg

Tirsdag

14. Mar Pyjamasparty – Kun for tøser

Torsdag

16. Mar Smoothieaften

Tirsdag

21. Mar

Gæt og grimasser
Klubrådsmøde
KUN FOR KLUBRÅDET

Jubilæumsmaleri, vol. 1
Man må kun være med til at male den ene klubaften. Derfor skal man vælge
enten den 23. marts eller den 27. april. Hvis man sætter kryds ved begge
dage, vælger vi en dag for jer. Husk ledsager, hvis du ikke selv kan male.

Torsdag

23. Mar

Tirsdag

28. Mar Klubsang (Øve)

Torsdag

30. Mar Curlingturnering

Tirsdag

4. Apr

DJ Denner

Torsdag

6. Apr

Påskepynt

Tirsdag

11. Apr

Torsdag

13. Apr

Tirsdag

18. Apr

Påskelege

Torsdag

20. Apr

Eventyraften: Alle vi børn i Bulderby

Tirsdag

25. Apr

Svanespillet

OBS! Hvis man ikke selv kan male, skal man have en ledsager med.

Klubsang (optagelse)
OBS! Dette kommer ikke nødvendigvis til at foregå i klubben. De tilmeldte
får besked senest tirsdag den 4. april om, hvor det kommer til at foregå.

LUKKET – SKÆRTORSDAG

Jubilæumsmaleri, vol. 2
Torsdag

27. Apr

Man må kun være med til at male den ene klubaften. Derfor skal man vælge
enten den 23. marts eller den 27. april. Hvis man sætter kryds ved begge
dage, vælger vi en dag for jer. Husk ledsager, hvis du ikke selv kan male.

Kr. 30,Kl. 19:00 – ca. 21:00

Kryds

