Dag

Dato

Aktivitet

Personale

Tor

2. Nov

Afskedsreception for Tommy

Ki

Ti

Ca

Tir

7. Nov

Klubrådsmøde + samle motionscykel

Ki

Jo

Ca

Tor

9. Nov

Feel-good-way

Ki

Ti

Ca

As

Tir

14. Nov

Juleølsmagning

Ki

Ti

Ja

Jo

Tor

16. Nov

Julekort

Ki

Ti

Ca

As

Tir

21. Nov

Julegaveværksted + Barudvalgsmøde

Ki

Ti

Ja

Jo

Tor

23. Nov

Juleeventyr + Curling

Ti

Ca

As

Ch

Tir

28. Nov

Julelys i Tivoli + Julesang med Jonas

Ki

Ti

Ja

Jo

Tor

30. Nov

Juledekorationer

Ki

Ti

Ca

As

Tir

5. Dec

Gospelkoncert med pårørende

Ki

Ti

Ja

Jo

Tor

7. Dec

Julebag med Tine

Ki

Ti

Ca

As

Tir

12. Dec

Scenen er din: Juleedition med og pårørende

Ki

Ti

Ja

Ca

Tor

14. Dec

Julesmoothie

Ki

Ti

Ca

As

Tir

19. Dec

Juleeventyr

Ki

Ti

Ja

Jo

Tor

21. Dec

Julefilm

Ki

Ti

Ca

As

Tir

26. Dec

Tor

28. Dec

Ki

Ca

As

Ja

As

Ca

LUKKET – 2. JULEDAG
Nytårsgalla – OBS! KUN ÅBENT FOR TILMELDTE!

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 og år 2018 nærmer sig med hastige skridt og
det betyder at der kommer til at ske lidt forandringer i
klubben. Der er måske nogle af jer, som endnu ikke
har hørt det, men klubbens leder, Tommy Kristensen,
har valgt at stoppe i Klub Svanen pr. 1. november
2017.
Tommy har været leder i klubben siden starten for 25
år og nu er det blevet tid til, at Tommy skal bruge
noget mere tid sammen med sin familie og på sig selv.
Vi kommer alle sammen til at savne Tommy rigtig
meget og vi ønsker ham al held og lykke i fremtiden. I
kan alle sammen være med til at sige farvel til Tommy
til vores afskedsreception torsdag den 2. november.
Indtil videre er planen, at Kimmie bliver konstitueret
leder for Klub Svanen fra 1. november og i første
omgang frem til 1. januar 2018.
Men selvom der kommer til at ske forandringer i
klubben, betyder det ikke, at Klub Svanen ikke stadig
skal være det dejlige sted det er nu! For det er
selvfølgelig planen! Vi skal stadig have det sjovt og vi
skal stadig bevare den helt specielle ånd der i
klubben.
Vi håber, at alle medlemmer, pårørende og ledsagere
stadig vil bakke lige så godt op om klubben, som de
gør nu – for Klub Svanen er et sted vi skal passe godt
på og det kan vi kun gøre, hvis alle er med til bakke op
om den.

Torsdag den 9. november skal vi rigtig hygge os!
Til feel good way er du garanteret, at du er en succes! Det er nemlig ikke
vigtigt, at man laver bevægelserne 100% rigtigt, det er bare vigtigt at man
gør det! Det betyder også, at lige meget hvordan du bevæger dig, så
gør du det rigtigt!

The feel good way er en danse motionsform, hvor det handler om at
bevæge sig igennem simple trin og bevægelser – og det er noget alle kan
være med til.
Kom med til the feel good way, hvor vi skal danse for at få det godt!
Der er ikke noget max antal deltagere og man kan bare møde op på
aftenen for at være med. Vi anbefaler dog, at man har noget tøj på, som
er nemt at bevæge sig i – og ellers skal man bare komme med fantastisk
dejligt humør – så bliver det med garanti en sjov aften, som I sent vil glemme.

Torsdag den 16. november er det blevet tid til at skrive julekort!
Julen nærmer sig nemlig med hastige skridt og derfor skal vi selvfølgelig sende en
julehilsen til dem I holder af. I bestemmer selv, hvem I vil sende jeres julekort til. Måske er
det til din mor, søster, fætter eller bedste ven?
Der kan max være 8 med til aktiviteten og tilmelding sker efter først til mølle princip. Det
betyder, at du skal være hurtig til at tilmelde sig, hvis du gerne vil have en af de 8 pladser.
Hvis du skal være med, skal du huske at have adressen med til den person du gerne vil
sende dit julekort til. Klubben sørger for, at sende ét brev pr. tilmeldte, men du må gerne
skrive flere kort – dem skal man bare selv sende. Man skal have en ledsager med, hvis
man ikke selv kan skrive sit julekort, da vi ikke har hænder nok til at hjælpe alle.

Tirsdag den 21. november er det blevet tid til at lave julegaver.
Der vil være mulighed for at lave en masse forskellige ting og den første ting man,
laver er gratis. Hvis man vil lave mere end én ting, koster det 10kr pr. ting, som man
betaler på aftenen. Derfor skal man huske at have ekstra penge med denne aften.
Der kan max være 12 tilmeldte og der er sidste tilmeldingsfrist torsdag
den 16. november. Klubben hjælper gerne med indpakning, men
husk at det ikke er sikkert du får tingene med hjem denne aften,
hvis det er noget der skal tørre
Man skal have ledsager med, hvis man har brug for hjælp, da
vi desværre ikke har hænder til at hjælpe alle.

Tirsdag den 28. november gentager vi en succes fra sidste år.
Jane, Tine og Kimmie tager jer nemlig igen på tur til Tivoli, hvor vi skal se
på al den flotte julebelysning og 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. 21:15.
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 21. 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.

Torsdag den 30. november skal vi lave juledekorationer.
Det koster 30 kroner at være med til at lave dekorationer og da
der max kan være 8 med, skal man skynde sig at tilmelde sig.
Betaling skal ske sammen med tilmelding og sidste tilmeldingsog betalingsfrist er tirsdag den 15. november.
Klubben sørger for alt hvad der skal bruges til dekorationerne,
men hvis du har noget pynt som du meget gerne vil have på,
er man velkommen til at medbringe det.
Man skal have en ledsager med til at hjælpe sig, hvis man ikke
selv kan lave sin dekoration, da vi desværre ikke har hænder
nok til at hjælpe alle. Derudover er det også en god idé at
medbringe en kasse eller andet, så man har noget at have sin
dekoration i, når man skal have den med hjem.

Tirsdag den 5. december er alle familiemedlemmer, kærester,
venner og veninder inviteret til en ordentlig omgang hygge i Klub
Svanen. Vi får nemlig besøg af et gospelkor, som kommer og
laver en julekoncert i klubben.
Koncerten starter klokken 19:30 og vi regner med, at den varer
en times tid. Vi anbefaler at I kommer i god tid, så I kan nå at handle
i baren og finde en siddeplads, inden koncerten starter.
Klubben åbner som normalt 18:30. Vi afholder ikke samling denne aften.
Alle gæster kommer selvfølgelig gratis i klubben denne aften.
Der er ingen sidste tilmeldingsfrist til koncerten, men hvis du ved, at du
kommer, må du meget gerne give os besked. Så kan vi nemlig sikre os,
at vi får sat nok borde og stole frem – og så skal vi jo selvfølgelig også
sørge for, at vi har nok julegodter. Du kan give os besked på vores mail
klubsvanen@gmail.com eller på vores Facebook.

Hvem vil du gerne have med til julekoncert?

Tirsdag den 12. december inviterer vi igen alle familiemedlemmer, kærester, venner og
veninder til en omgang julehygge i Klub Svanen. Her skal vi nyde en masse gode
juletraditioner, da vi skal starte aftenen med et luciaoptog og derefter med scenen er din,
hvor der kun bliver optrådt med julesange. 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. Det hele starter klokken
19:00 med luciaoptog. Vi afholder ikke samling denne aften.
Giv os gerne besked om du kommer på vores mail klubsvanen@gmail.com eller på vores
Facebook, så vi kan sikre at der er nok borde og stole og julegodter. Det er gratis for
gæster denne aften.
De tilmeldte som skal synge, skal være i klubben kl. 18:30.
Hvis man gerne vil være med til at gå lucia,
skal man være foran computerrummet
klokken 18:45. Her vil man få luciatøj og
der vil blive en kort instruktion. Der kommer
ikke til at være nogen øve aften.
Sidste tilmeldingsfrist til at optræde og til at
gå lucia, er tirsdag den 5. december.
I pausen hvor der tælles stemmer, har vi
sørget for god underholdning. Andreas
Stybe, et af klubbens medlemmer,
optræder på sit euphonium med en masse
julesange. Dét glæder vi os rigtig meget til.

Som noget helt nyt, har du i år mulighed for at vinde en lille kalendergave fra Klub Svanen.

Det kommer til at foregå sådan, at klubben køber 24 gaver og disse vil blive delt ud på
samling i december. For at være med i konkurrencen, skal du udfylde sedlen der er sidst
her i nyhedsbrevet. Alle sedler bliver så puttet i en pose og hver klubaften, hvor vi holder
samling, vil vi så trække lod om, hvem der skal vinde de 24 gaver.
Torsdag den 7. december – uddeles der 6 gaver
Torsdag den 14. december – uddeles der 6 gaver
Tirsdag den 19. december – uddeles der 6 gaver
Torsdag den 21. december – uddeles der 6 gaver
Man kan ikke bytte den gave man får. Det betyder også, at man
skal være glad, uanset hvad man vinder. Det er ikke sikkert,
at alle vinder en gave.

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 lækker mad, 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.

Navn:_________________________________________________
OBS! Aktiviteter der koster penge, bliver man IKKE skrevet på, før man har betalt.
Vi anbefaler, at du sammen med tilmeldingssedlen afleverer betaling, så du er sikret en eventuel plads.
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. Nov

Tirsdag

7. Nov

Aktivitet

Pris/Tid

Afskedsreception for Tommy

Kl. 19:00 – 21:00

Klubrådsmøde
Samle motionscykel
Torsdag

9. Nov

Feel-good-way

Tirsdag

14. Nov

Juleølsmagning

Torsdag

16. Nov

Julekort

Husk tøj du kan bevæge dig i.

Kr. 20,-

Husk adressen til den du vil sende dit kort til.

1 ting er gratis
Derefter 10,- pr. ting

Julegaveværksted
Tirsdag

21. Nov
Barudvalgsmøde
Juleeventyr

Torsdag

23. Nov
Curling
Julelys i Tivoli

Tirsdag

28. Nov

HUSK! Penge til aftensmad samt til at shoppe for.

Kr. 100,Kl. 15:30 – 21:30

Julesang med Jonas
Torsdag

30. Nov

Juledekorationer

Kr. 20,-

Tirsdag

5. Dec

Gospelkoncert med pårørende

Kl. 19:00

Torsdag

7. Dec

Julebag med Tine
Scenen er din ”Juleedition” 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

12. Dec

Luciaoptog
Sæt kryds her, hvis du vil være med til at gå Lucia inden scenen er din.

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

Torsdag

14. Dec

Julesmoothie

Tirsdag

19. Dec

Juleeventyr

Torsdag

21. Dec

Julefilm

Tirsdag

26. Dec

Torsdag

28. Dec

De tilmeldte er ikke med til samling denne aften.

Kl. 18:30
Kl. 18:45
Kl. 19:00

Kl. 19:00

LUKKET – 2. JULEDAG
Nytårsgalla
OBS! Klubben er kun åbent for tilmeldte denne aften!

Kr. 75,Kl. 18:30 – 21:30

Kryds







(SKRIV DIT NAVN PÅ LINJEN)

VIL GERNE VÆRE MED I KONKURRENCEN OM EN KALENDERGAVE.
AFLEVERES I KLUB SVANEN SENEST TIRSDAG DEN 5. DECEMBER.
MAX ÉN SEDDEL PR. MEDLEM.

