Dag

Dato

Aktivitet

Personale

Tir

4. Jul

Kåring af årets sommerøl

To

Ja

Jo

Tor

6. Jul

Eventyr: Krummerne, vol. 1

Ca

Ti

As

Tir

11. Jul

Blindestikbold + Barudvalgsmøde

To

Ja

Jo

Tor

13. Jul

Vandkamp

Ca

Ja

Jo

Tir

18. Jul

Jubilæumsmusikquiz med Leif

Ki

Ja

Jo

Tor

20. Jul

Musikvideo, vol. 1

Ki

Ca

As

Tir

25. Jul

Kåring af sommer milkshake

To

Ki

Ca

Tor

27. Jul

Pårørende-arrangement: Total militær

Ki

Ca

As

Tir

1. Aug

Musikvideo, vol. 2

To

Ki

Ca

Tor

3. Aug

Dartturnering (elektronisk)

Ki

As

Tir

8. Aug

Grillbix

To

Ki

Ja

Jo

Tor

10. Aug

Eventyr: Krummerne, vol. 2

Ki

Ca

Ti

To

Lør

12. Aug

Bonbonland

Ki

Ja

Tir

15. Aug

Sang og musik med Jonas + Klubrådsmøde

To

Ki

Ja

Jo

Tor

17. Aug

Kreaværksted: Mal på sten + rundbold

Ki

Ca

Ti

As

Tir

22. Aug

Bondegårdstur til Lille Bjerggaard

To

Ki

Ja

Jo

Tor

24. Aug

Tommys jubilæumsoverraskelse

Ki

Ti

To

Tir

29. Aug

Besøg hos Thea

To

Ki

Ja

Tor

31. Aug

Lav din egen pizza

Ca

Ti

As

Ti

As

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

Siden sidst har vi afholdt vores jubilæumsreception – og
hvilket brag af en fest det dog var! Hold nu op! Der var virkelig
mange fremmødte og der blev holdt rigtig mange fine taler!
Derudover hørte vi jo for første gang det endelige resultat af
vores klubsang og den må man sige er blevet et rigtigt
sommerhit!
Vores jubilæumsmaleri er også blevet færdigt og det har fået
plads i klubben. Der er nemlig blevet flyttet lidt om på
rummene i forbindelse med at gulvet er blevet lavet. Der hvor
vi plejede at have puderum, bliver nemlig nu til kontoret og der
hvor vi plejede at have kontor, bliver nu til hyggerum. Her har
vi købt en sofa og over sofaen, hænger vores nye
jubilæumsmaleri.
Når hyggerummet engang er helt færdigt, bliver det et sted,
hvor man kan slænge sig i sofaen, mens man hører god musik
og hygger sig med sine venner.
Derudover laver vi også lidt om på rutinerne i klubben. Normalt
holder vi samling omkring billardbordet, men fordi vi
efterhånden er så mange mennesker, er det meget proppet at
være i rummet. Derfor vil vi (i hvert fald i en periode og når
vejret ikke er til at være udenfor) afholde samling i
multirummet. Til dette har vi anskaffet os en mikrofon, så det
bliver nemmere at høre, hvad der bliver sagt. Der vil ikke blive
sat borde og frugt frem til samling – kun stole, så man kan
sidde og høre de vigtigste informationer. Frugten vil blive sat
ved bordet i køkkenet samt ved bordene ved sofaerne. Det
betyder, at man efter samling, kan trække op i resten af
klubben og finde det sted, hvor man helst vil være: enten i
køkkenet, ved sofaerne eller i det nye hyggerum.
Vi håber, at det på denne måde bliver hyggeligere for alle at
være i klubben, da vi gerne skulle have mere plads at bevæge
os på – samtidig med, at vi benytter husets faciliteter meget
bedre end før – og det skulle også gerne betyde, at der er
mere ro under samling, da de som ikke har lyst til at være
med, at lade være med at være med, ligesom dem der
kommer midt i samling, ikke forstyrrer når de kommer ind.

Klub Svanens 25-års jubilæum skal fejres med et brag af en fest – og denne gang er det blevet
medlemmernes tur til at blive hyldet! Derfor er vi i gang med planlægningen af en kæmpe fest,
hvor medlemmerne virkelig kommer i centrum!
Vi vil ikke røbe for meget om festen, men allerede nu skal du sørge for at sætte kryds i
kalenderen! Vi holder nemlig vores brag af en jubilæumsfest

og vi VED at det ikke bliver en fest, som du vil gå glip af! Til denne fest skal der nemlig uddeles
awards – og her snakker vi ikke bare om 1 eller 2 awards! Neeej, der skal uddeles 15 AWARDS!
Det er helt vildt!
Og det er så her din stemme er vigtig! 70% af klubbens medlemmer er nemlig blevet nomineret og
det er JER som skal bestemme, hvem der skal vinde kategorierne.

Vi har lavet en super sej app med billeder af alle de nominerede og det vil derfor være nemt bare
at trykke på billedet af den, som man synes skal vinde. Kimmie og Asger står for at sørge for, at
alle medlemmer får stemt, så i løbet af slutningen af juli og starten af august vil de hive fat i
medlemmerne og give dem en chance for at stemme. Det skal hertil nævnes at det er ANONYME
stemmer. Det betyder at der IKKE er nogle som får af vide, hvem du stemmer på. Alle medlemmer
må kun stemme én gang og man må naturligvis gerne stemme på sig selv, hvis man synes at man
er den, som fortjener at vinde.
Der er ikke nogle som får af vide at de er nomineret, før de eventuelt ser sit billede i appen, når
der skal stemmes. Det betyder også, at det for de nominerede er en overraskelse at de er
nomineret og vi håber, at de der stemmer først, vil være med til at holde det hemmeligt, hvem der
er nomineret i hvilke kategorier.
Vi skal selvfølgelig gøre opmærksom på, at det IKKE er alle som kommer til at vinde – og at det
selvfølgelig bare er for sjov! Det betyder også, at man ikke skal blive sur, hvis man ikke vinder den
kategori, som er man er nomineret i.
Som en lille bonus info kan vi også løfte sløret for, at det er til denne fest, vi for første gang skal se
klubbens musikvideo til vores klubsang. Læs meget mere om musikvideoen længere inde i
nyhedsbrevet…

Sommeren er ankommet og vi skal selvfølgelig prøvesmage sommerens forskellige øl og finde ud
af, hvilken der skal løbe med titlen som årets sommerøl 2017.
Der skal være minimum 5 tilmeldte for at aktiviteten bliver til noget og der kan max være 8 med.
Tilmelding sker efter først til mølle-princip, så hvis du gerne vil have en af pladserne, skal du være
hurtig til at tilmelde dig.
For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at der er alkohol i øl og man skal derfor kun tilmelde
sig, hvis man kan tåle dette. Man skal også huske, at man kun skal tilmelde sig, hvis man er sikker
på, at man vil være med, så man ikke optager plads for nogle andre medlemmer.

Denne gang bliver vores eventyr delt ud over flere klubaftener, da vi skal læse Krummerne.
Historien er så lang, at vi ikke kan blive færdig på én aften og derfor læser vi altså historien over
flere klubaftener. Vi starter torsdag den 6. juli og fortsætter historien torsdag den 10. august.
Er du vild med gode historier og masser af hygge?
Så er det her helt sikkert en aktivitet for dig!
Når vi læser eventyr, skal der være ro.
Man må selvfølgelig gerne grine osv. men man skal ikke sidde og snakke o.l.

Tirsdag den 11. juli skal vi spille blindestikbold.
Blindestikbold spilles på følgende måde:
Når man får bolden, skal man lukke øjnene. De andre spillere klapper nu og du skal prøve at
skyde efter lyden. Kan du ramme, blot ved at høre, hvor lyden kommer fra?
Alle kan deltage i denne aktivitet, men vi anbefaler at medlemmer med svagt eller intet syn, har en
ledsager med, som kan hjælpe dem med at stikke af, når de andre har bolden.

Torsdag den 13. juli har vi bestilt mega lækkert vejr og personalet er klar til at give en omgang
buksevand til klubbens medlemmer! Vi skal nemlig lege vandkamp!
Præcis som de andre år skal man selv medbringe:
Badetøj (eller tøj der må blive vådt), håndklæde og et vandgevær.
Vi glæder os til endnu en sjov vandkamp sammen med jer!

Når nu klubbens helt egen klubsang er blevet færdig, skal vi selvfølgelig også lave en musikvideo,
hvor det er medlemmerne der er de rigtige stjerner! Derfor skal vi torsdag den 20. juli og tirsdag
den 1. august indspille musikvideo.
Det er Kimmie som kommer til at være instruktør og hun har nogle ideer, som gerne skulle med i
musikvideoen – men der er også masser af plads til at fjolle og til at give den gas!
Musikvideoen bliver indspillet over to klubaftener, da vi gerne vil have så mange medlemmer som
muligt med i videoen og vi håber, at der er rigtig mange, som har lyst til at komme og være med.
Vi kommer til at lave rigtig mange optagelser og mange forskellige optagelser.
På nogle af optagelserne kommer der kun til at stå ét medlem, andre kommer der til at være 2
eller 3 og på nogle står ALLE som har lyst til at være med.
Vi kommer til at høre klubsangen rigtig mange gange og vi skal synge med på sangen rigtig
mange gang – og det bliver skide skægt!
Hvis man gerne vil være med til musikvideoen, må man MEGET gerne komme begge klubaftener,
men det er IKKE et krav! Hvis man kun kan komme den ene dag er det også helt okay!
Man må MEGET gerne have enten sort eller hvid trøje på, da vi skal optage videoen med
sølvbaggrund og det derfor vil se rigtig flot ud med disse farver.
OBS! Der vil/kan være en del ventetid, men vi håber, at I vil heppe på jeres klubkammerater, når
det er dem der er foran kameraet, så vi får en masse glæde med i videoen!

Kimmie skal som nævnt være instruktøren på videoen – og enhver
instruktør, har selvfølgelig brug for en assistent, som skal hjælpe med
forskellige praktiske ting bag ved kameraet. Det kan f.eks. være at stille
de medvirkende på det rigtige sted, det kan være at starte eller stoppe
musikken eller andre ting, som Kimmie får brug for hjælp til.
Hvis du kunne tænke dig at være Kimmies assistent på musikvideoen,
kan du give Kimmie besked. Det er ikke sikkert, at man bliver udvalgt til
assistent, selvom man har sagt at man gerne vil. Det er nemlig
begrænset hvor mange assistenter der skal bruges.

Tirsdag den 25. juli skal vi lave vores egne milkshakes og finde ud af, hvilken der fortjener at blive
kåret som årets sommermilkshake.
Der skal bruges en masse lækre ting i vores milkshakes!
Der skal selvfølgelig bruges mælk, men derudover skal der også bruges lækre sommerfrugter.
Der skal blandt andet bruges ananas, jordbær og vandmelon.
Mmmmh! Det kan da kun blive lækkert!
Der kan max være 20 med til aktiviteten og tilmelding sker efter først til mølle princip.
Det betyder også, at du skal skynde dig at tilmelde dig, hvis du gerne vil være sikker på at få en
plads til sommerens måske lækreste aktivitet!

TOTAL
MILITÆR
Torsdag den 27. juli går der ”total
militær” i den i Klub Svanen. Her skal vi
nemlig afprøve forskellige sjove
aktiviteter, som var vi i militæret.
Der skal skydes til mål – for det er
jo vigtigt at man kan skyde
modstanderen og der vil være
forskellige forhindringer man kan prøve,
som man også vil skulle igennem, når
man er i militæret.
Aktiviteten er for både drenge og piger,
og man må meget gerne komme i
militær-tøj – men vigtigst af alt, er at
have tøj på, som gerne må blive
beskidt! Vi skal nemlig lege rigtige
soldater denne aften; og de bliver altså
beskidte!
Vi arbejder stadig på spændende ting til
denne aktivitet og derfor vil der senere
komme meget mere information om
aktiviteten – og der vil selvfølgelig også
komme en invitation, som du kan give til
dine pårørende! De må nemlig meget
gerne komme og være med!

Lørdag den 12. august tager vi en tur til Bonbonland.
Her skal vi ned og prøve en masse forskellige forlystelser,
mens vi hygger os sammen med vores klubkammerater.
Hvis man gerne vil med på turen, skal man skynde sig til at tilmelde sig!
Det koster 125,- og der kan max komme 12 med på turen!
Man er IKKE tilmeldt før man har betalt, så vent nu ikke for længe,
hvis du gerne vil med på skide skæg tur!
Sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 3. august.
Vi mødes klokken 10:30 ved Bjælken, Østre Parkvej 2 E, 4100 Ringsted og kører mod
Bonbonland. Her vil der så være mulighed for, at tage ud og prøve alle de forlystelser, som man
har glædet sig allermest til. Vi kører retur, så vi er ved Bjælken ca. kl. 17:00 igen.
Man skal selv medbringe en madpakke. Da vi ikke har så længe dernede, bruger vi ikke tid på at
stå i kø for at købe mad. Derudover skal man selv medbringe drikkevarer og måske lidt penge til
at handle i Bonbonlands shop. Alt hvad man medbringer, skal man selv kunne bære. Derudover
skal man sørge for ordentlig påklædning – og er det rigtig godt vejr, er det en god idé at huske at
tage solcreme på hjemmefra.
OBS! Vi skal gå RIGTIG meget og man skal derfor være godt gående, hvis man tilmelder sig
aktiviteten, ligesom man også må påregne, at man til tider skal vente, hvis der er nogle som gerne
vil prøve nogle forlystelser, som man ikke selv vil prøve. Klubben betaler for eventuelle ledsagere,
men disse skal selv sørge for drikkevarer, madpakke osv. Medbringer du en ledsager skal dette
aftales med klubben!

Torsdag den 17. august skal vi igen være kreative!
Tine har købt nogle specielle tusser, som kan male på sten med og
dermed kan lave de fineste sten, som man kan have til pynt!
Du kan f.eks. få dem til ligne en mariehøne eller et hus?
Eller måske vil du skrive din mors navn på?
Eller skal der stå ”Bedste venner for altid” så du kan give den til din bedste ven?
Kun fantasien sætter grænser, når der skal dekoreres sten.
Der kan max være 12 med til aktiviteten og tilmelding sker efter først til mølle princip. Det
betyder også, at du ikke skal vente for længe med at tilmelde dig, hvis du gerne være have
en af pladserne. Det er dog også vigtigt, at du kun tilmelder dig, hvis du er sikker på, at du
gerne vil være med, så du ikke optager en plads for et andet klubmedlem.
Man skal selv kunne male hvis man tilmelder sig.
Hvis man ikke kan dette, skal man have en ledsager med, som kan hjælpe.

Med sommeren følger også vores årlige tur til Lille Bjerggaard.
Det sker tirsdag den 22. august.
Her skal vi ud og køre i traktor, mens vi ser de forskellige dyr. Vi skal se køerne, som vi får lov til
at fodre, og vi skal se lamaer, kænguruer, kaniner og mange andre sjove dyr!
Turen koster 50,- og vi kører fra klubben 18:15.
Sørg for at komme 5-10 minutter før, så du er klar til afgang!
Vi er tilbage ved klubben ca. 20:45.
Hvis du gerne vil med på bondegårdsturen skal du skynde dig at tilmelde dig. Der er max plads til
14 tilmeldte og de gives væk efter først til mølle. Du er ikke tilmeldt før du har betalt!
Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 15. august.
Alle er velkomne til at tage med på turen, men man skal være rimelig godt gående, da vi skal gå
på ujævnt terræn. Husk også fornuftigt fodtøj og ordentlig påklædning; det er jo en bondegård vi
skal besøge.

Tirsdag den 29. august skal vi på besøg hos Thea igen.
Her skal vi have en fantastisk hyggelig aften sammen med Thea og hendes forældre.
Det byder på ridetur, en tur i swimmingpoolen og pølser fra grillen.
Vi kører fra Klub Svanen klokken 16:00 og er retur ved klubben ca. 21:30.
Husk at komme i god tid, så du er klar til afgang.
For at turen bliver til noget, skal der være minimum 4 tilmeldte og der kan max komme 15 med på
turen. Pladserne plejer hurtigt at blive fyldt, så skynd dig at tilmelde dig og betale, hvis du vil være
sikker på at kunne komme med. Tilmelding sker nemlig efter først til mølle og du bliver ikke
skrevet på, før du har betalt. Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 22. august.
Det koster 20,- at komme med, som vi bruger på at købe en værtsgave som tak for, at vi må
komme på besøg. Hvis man skal med på turen, skal man huske at medbringe badetøj og
håndklæde, hvis man gerne vil en tur i poolen.

Torsdag den 31. august hopper Camilla i køkkenet sammen med 8 heldige medlemmer.
Der skal de sammen lave deres helt egne pizzaer.
Hvis du gerne vil være et af de 8 heldige medlemmer, skal du skynde dig at tilmelde dig!
Pladserne gives nemlig væk efter først til mølle-princip! Husk: du skal kun tilmelde dig, hvis du er
100% sikker på, at du gerne vil være med, så du ikke tager pladsen fra dine klubkammerater.
OBS! Pizzaerne er ikke nogle vi skal spise i klubben, men en man får med hjem, som man kan
spise til f.eks. frokost dagen efter.
Skal du være med til at lave lækker frokost?

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

4. Jul

Kåring af årets sommerøl

Torsdag

6. Jul

Eventyr: Krummerne, vol. 1

Tirsdag

11. Jul

Pris/Tid

Blindestikbold
Barudvalgsmøde
Torsdag

13. Jul

Vandkamp

Tirsdag

18. Jul

Jubilæumsmusikquiz med Leif

Torsdag

20. Jul

Musikvideo, vol. 1

Tirsdag

25. Jul

Kåring af sommer milkshake

Torsdag

27. Jul

OBS! Husk at medbringe: badetøj, håndklæde og vandgevær

Pårørende arrangement: Total militær
OBS! Hav tøj på, som gerne må blive beskidt!
NÆRMERE INFORMATION + INVITATION TIL PÅRØRENDE KOMMER SENERE!

Tirsdag

1. Aug

Musikvideo, vol. 2

Torsdag

3. Aug

Dartturnering (elektronisk)

Tirsdag

8. Aug

Torsdag

10. Aug

Eventyr: Krummerne, vol. 2

Lørdag

12. Aug

Bonbonland
Mødested: Bjælken, Østre Parkvej 2 E, 4100 Ringsted

Tirsdag

15. Aug

Grillbix
Hjælpere møder klokken 17:00 og skal kunne hjælpe med at bære stole og
borde. Klubben åbner 18:30 for alle andre.

OBS! Man skal være godt gående, da vi skal gå rigtig meget! Husk at
medbringe drikkevarer, madpakke og evt. penge til at handle for i shoppen.

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

Kr. 125,Kl. 10:30 – 17:00

Sang og musik med Jonas
Klubrådsmøde
Kreaværksted: Mal på sten
Torsdag

17. Aug

OBS! Man skal selv kunne male eller have ledsager med der kan hjælpe.

Rundbold
Tirsdag

22. Aug

Bondegårdstur til Lille Bjerggaard

Torsdag

24. Aug

Tommys jubilæumsoverraskelse

Tirsdag

29. Aug

Besøg hos Thea

Torsdag

31. Aug

Lav din egen pizza

OBS! Man skal være godt gående og sørge for ordentligt fodtøj!

OBS! Husk at medbringe badetøj, håndklæde og evt. solcreme.
OBS! Man får pizzaen med hjem til madpakken. Vi spiser den ikke i klubben.

Kr. 50,Kl. 18:15 – ca. 20:45

Kr. 20,Kl. 16:00 – ca. 21:15

Kryds

