Dag

Dato

Aktivitet

Personale

Tir

2. Jan

Sang og musik med Jonas

Ki

Ti

Ja

Jo

Tor

4. Jan

Dartturnering

Ki

Ti

Ca

As

Tir

9. Jan

Gæt og grimasser

Ki

Ti

Ja

Jo

Tor

11. Jan

Kreaværksted: Papirslygter

Ki

Ti

Ca

As

Tir

16. Jan

Bordtennisturnering + Barudvalgsmøde

Ki

Ti

Ja

Jo

Tor

18. Jan

Eventyraften: Krummerne vol. 3

Ki

Ti

Ca

As

Tir

23. Jan

Klubrådsmøde

Ki

Ja

Jo

Ca

Tor

25. Jan

Den store bagedyst: Pynte cupcakes

Ki

Ti

Ca

As

Tir

30. Jan

Hockeyturnering + Kåring af klubmedlemmer og æresmedlem

Ki

Ti

Ja

Jo

Tor

1. Feb

Eventyraften: Krummerne vol. 3

Ki

Ti

Ca

As

Tir

6. Feb

Valentinskort + Sløjdværksted

Ki

Ti

Ja

Jo

Tor

8. Feb

Legeaften med stop- og stoledans

Ki

Ti

Ca

As

Søn

11. Feb

Fastelavnsbrunch

Ki

Ja

Tir

13. Feb

Tøseaften

Ki

Ca

As

Ch

Tor

15. Feb

Tattoo-aften

Ki

Ca

As

Ch

Tir

20. Feb

Kreaværksted: Nøgleringe

Ki

Ti

Ja

Jo

Tor

22. Feb

Poolturnering

Ki

Ti

Ca

As

Tir

27. Feb

Grib mikrofonen

Ki

Ti

Ja

Jo

Ca

Ch

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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SIDEN SIDST
Siden nyhedsbrevet for november og december er blevet sendt
ud, er det sket en del i Klub Svanen.

JANUAR – FEBRUAR 2018

INDHOLD
I DETTE
NYHEDSBREV

Udover vi har hygget med en masse sjove aktiviteter, har vi
også afholdt afskedsreception for Tommy Kristensen, som efter
25 år, har valgt at stoppe i klubben. Kimmie Engelhard har
derfor siden 1. november været konstitueret leder af klubben og
er det resten af 2017.

TILMELDINGSREGLER

Ringsted Kommune har fundet ud af, at Klub Svanen
fremadrettet skal være et kommunalt tilbud. Klub Svanen har
hele tiden været registreret som en selvejende institution, men
for at være dette, er der nogle forskellige punkter, som man skal
opfylde – og det gør Klub Svanen ikke. Derfor kunne vi rent
juridisk ikke få lov til at fortsætte som selvejende institution og
derfor er vi i samarbejde med kommunen nået frem til, at den
bedste løsning for klubben var at blive kommunal.

KREAVÆRKSTED:
PAPIRSLYGTER &
NØGLERINGE
DEN STORE BAGEDYST
PYNT CUPCAKES

Klub Svanen overgår til at blive kommunal pr. 1. januar 2018.

VALENTINSKORT

Overordnet set skulle det ikke få nogle betydninger for klubbens
daglige gang. Planen er, at vi skal bevare Klub Svanen som den
er. Kommunen har ingen intentioner om at lave om på Klub
Svanen, da klubben er et efterspurgt og velfungerende tilbud.
Det betyder, at vi stadig gerne skal kunne tilbyde de samme
aktiviteter og at vi f.eks. også beholder vores bar.

SLØJDVÆRKSTED

GÆT OG GRIMASSER

FASTELAVNSBRUNCH
TØSEAFTEN

Når Klub Svanen 1. januar 2018 bliver kommunal får klubben
også en ny leder. Det bliver Birthe Hansen, som er leder af
Voksen Handicap – dvs. Bengerds Huse og Regnbuen – og nu
Klub Svanen.
Birthe glæder sig rigtig meget til at lære klubben at kende og I
må alle sammen love, at I tager rigtig godt imod Birthe.

GRIB MIKROFONEN
ÅRETS KLUBMEDLEM
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TILMELDINGSREGLER
For god ordens skyld, vil vi lige gennemgå tilmeldingsreglerne i klubben.
Vi har den senere tid fået en masse nye medlemmer og alle andre, kan vidst også godt klare at få
en lille opfriskning.

VÆR EN GOD KAMMERAT OG OPTAG IKKE PLADSER FOR ANDRE MEDLEMMER
Hvis man tilmelder sig aktiviteter, skal man være sikker på, at man gerne vil deltage. Der er nemlig
rigtig mange af vores aktiviteter, hvor der er et max antal deltagere på – og man skal ikke optage
pladser for de andre klubmedlemmer, som kunne have fået glæde af at deltage. Derudover
handler vi også rigtig tit ting ind til klubbens aktiviteter og hvis du alligevel ikke kommer og er med,
kunne vi have brugt pengene på noget andet.

BETALING SKAL SKE SAMMEN MED TILMELDING
Hvis man tilmelder sig aktiviteter der koster penge, skal man betale sammen med tilmelding!
Det betyder, at man ikke er tilmeldt, før man har betalt – og derfor bliver man heller ikke skrevet på
før. Ved helt særlige tilfælde, kan der laves aftale med klubbens personale, hvis man f.eks. ikke
har mulighed for at komme med betaling pga. sygdom – men som hovedregel skal man betale ved
tilmelding.

VÆR HURTIG TIL AT TILMELDE DIG – DER ER TIT BEGRÆNSEDE PLADSER
Alle tilmeldinger foregår efter ”først til mølle”-princip, med mindre der er skrevet andet her i
nyhedsbrevet. Det betyder også, at man engang imellem skal være ret hurtig til at tilmelde sig,
hvis man gerne vil sikre sig en plads. Når pladserne er fyldt op, er der fyldt og vi har ikke mulighed
for, at der er flere som deltager i aktiviteten. Det betyder også, at man engang imellem ikke
kommer med til de aktiviteter, man gerne vil.

FORTÆL HVIS DU HAR EN LEDSAGER MED
Hvis man har ledsager med, skal man huske at fortælle det, hvis det er aktiviteter ud af huset eller
med spisning. Det skal man, fordi vi skal sikre os, at der er pladser nok i en eventuel bus eller at
der er mad nok til alle. Du kan altid notere det på din tilmeldingsseddel – f.eks. kan du skrive
ledsager ud fra de aktiviteter, hvor du har en ledsager med.

HUSK AT FORTÆLLE, HVIS DU KØRER SELV!
Hvis det er ture ud af huset, skal man huske at fortælle, hvis man kører selv!
Vi oplever desværre, at der ikke bliver givet besked, når nogle kører selv – og det er rigtig, rigtig
ærgerligt, da vi ofte betaler rigtig mange penge for at leje busser. Disse penge kunne vi have brugt
på at gøre flere aktiviteter billigere – eller måske endda gratis i klubben. Så husk at give besked!
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GÆT OG GRIMASSER
Gæt og grimasser går ud på, at man får et billede af en ting. Denne ting skal man så prøve at lave
med sin krop, så de andre kan gætte hvad det er for et billede man har trukket. Man må ikke sige
noget imens.
Det plejer at være supersjovt, når vi afholder gæt og grimasser – så derfor skal vi selvfølgelig
afholde det igen tirsdag den 9. januar.
Er du klar på en masse sjov?

KREAVÆRKSTED
PAPIRSLYGTER
Torsdag den 11. januar skal vi lave små papirslygter, til at lyse op i den mørketid.
Meget kort forklaret, går det ud på, at man farvelægger på et papir, som så bliver malet over med
noget olie. Når det er tørt, bliver papiret gennemsigtigt og man kan derfor se lyset fra flammerne
igennem papiret.

NØGLERINGE
Tirsdag den 20. februar skal vi lave vores egne nøgleringe. Det skal vi lave ved, at vi skal
farvelægge nogle træperler, som så bliver sat på en snor – og når det hele er sat sammen, bliver
det til en fin nøglering.

For begge aktiviteter gælder, at der max kan være 12 med til aktiviteten og tilmelding sker efter
først til mølle. Hvis man ikke selv kan sidde og farvelægge, skal man have en ledsager med til at
hjælpe, da vi desværre ikke har hænder nok til at hjælpe alle.

JANUAR – FEBRUAR 2018

NYHEDSBREV NR. 155

DEN STORE BAGEDYST
PYNT CUPCAKES
”Den store bagedyst” hvor vi skulle pynte lagkager var et KÆMPE hit!
Derfor fortsætter vi succesen!
Torsdag den 25. januar skal vi pynte cupcakes og her er der rig mulighed
for virkelig at sætte fokus på detaljerne. Det kommer til at foregå sådan, at
hver deltager får en cupcake og en masse pynt stillet til rådighed også
er det tid til, at være den, som pynter sin cupcake flottest.
Der skal være minimum 4 tilmeldte for at aktiviteten bliver til noget og der
kan max være 10 tilmeldte. Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 18. januar.
For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at der vil være sukker og gluten
i kagerne – og hvis man skal selv kunne pynte sin kage.
Da det er en konkurrence hjælper vi nemlig ikke til.
Man må meget gerne selv medbringe et forklæde,
da man risikerer at få masser af pynt på sit tøj.
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VALENTINSKORT
Som de fleste nok ved, er det den 14. februar det er valentinsdag.
Valentinsdag handler om kærlighed og det skal vi selvfølgelig
også bakke om i Klub Svanen.

Derfor skriver vi den 6. februar valentinskort, som vi så kan
aflevere til nogle af dem vi holder af. Det kan f.eks. være en
kæreste, eller sin mor eller måske en fætter? Man bestemmer
selv, hvem man skriver sit valentinskort til.

Der kan max være 8 med til aktiviteten og man skal derfor være
hurtig til at tilmelde sig, hvis man gerne vil have en af pladserne.
Det er vigtigt, at du har en adresse med, hvis klubben skal sende
valentinskortet for dig.
Hvis man ikke selv kan skrive sit kort, skal man have en ledsager
med til at hjælpe, da vi ikke har hænder nok til at hjælpe alle.

SLØJDVÆRKSTED
Den 6. februar åbner Jonas op for en ny aktivitet, som hedder sløjdværksted, hvor der skal
arbejdes med træ. Det er endnu ikke besluttet hvad der skal laves på sløjdværkstedet, men det
bliver en opgave som er forholdsvis nem, så vi kan nå at lave det færdigt på aftenen.

Der kan max være 5 med til aktiviteten og det er vigtigt at de tilmeldte selv kan arbejde med
værktøjet – selvfølgelig med vejledning fra Jonas.
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FASTELAVNSBRUNCH
Søndag den 11. februar afholder vi igen vores fastelavnsbrunch.
Det kommer til at foregå fra 11:00 – 14:00 og det kommer til at foregå i klubben.

Vi serverer en lækker brunch og bagefter skal vi slå katten af tønden.
Traditionen tro vil der selvfølgelig være en krone til kattekongen og kattedronningen – og mon ikke
også der vil være en lille præmie – ligesom der også vil være en præmie til den bedst udklædte?

Det koster 30,- at være med og max antal tilmeldte er 15 personer.
Det betyder, at du skal være hurtig til at tilmelde dig, hvis du vil sikre dig en plads.
Betaling SKAL ske sammen med tilmelding og sidste tilmeldings- og betalingsfrist er den 1.
februar.
Vi glæder os til at se jer, i jeres fineste udklædning!
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TØSEAFTEN
Er du til kærlighed, glimmer og glitter?
Så skal du tilmelde dig tøseaften den 13. februar.

Imens anlægget spiller musik fra blandt andet Rasmus Seebach
og Joey Moe, skal vi hygge med the, neglelak, make-up og lækre
cremer. Der bliver også tid til et lille fodbad og mon ikke også, at
der skal snakkes lidt om fyre?

Der kan max være 6 med til aktiviteten, så hvis du gerne vil have
en af de 6 pladser, skal du altså være meget hurtig til at tilmelde
dig! Vi er nemlig ret sikre på, at pladserne bliver revet væk!

GRIB MIKROFONEN
Den 27. februar afholder vi igen grib mikrofonen.
Grib mikrofonen er lidt ligesom scenen er din, men bare med live-musik
Jonas, Jan og Søren kommer med deres guitarer og spiller musikken,
til den sang, som du gerne vil optræde med. Dvs. at man ikke skal have CD med.

Jonas kommer rundt til de tilmeldte med en sangmappe, hvor man så kan vælge
en sang, som man gerne vil optræde med. Det er KUN sangene i mappen, man kan
vælge imellem og man skal senest have valgt sin sang tirsdag den 20. februar.

Der er max plads til 10 tilmeldte, så man skal være hurtig til at tilmelde sig,
hvis man vil have en af de 10 eftertragtede pladser.
Det er ren hygge – hvilket betyder, at der ikke bliver fundet en vinder.

JANUAR – FEBRUAR 2018

NYHEDSBREV NR. 155

ÅRETS KLUBMEDLEM

Hvert år kårer vi i klubben årets kvindelige klubmedlem og årets mandlige klubmedlem.
Titlerne går til medlemmer, som har gjort det ekstra godt i Klub Svanen. Det kan være, at de har
deltaget rigtig meget i klubbens aktiviteter, det kan være de har hjulpet meget til – eller det kan være
en, som har været en rigtig god ven overfor sine klubkammerater.
Som altid er det jer medlemmer, som bestemmer hvem der skal være årets kvindelige og mandlige
klubmedlem. Hvis du gerne vil være med til at bestemme, hvem der skal løbe med titlen i år, skal du
derfor udfylde sedlen herunder og aflevere i Klub Svanen SENEST tirsdag den 23. januar. Du må
stemme på både en mand og en dame.

Normalt bliver det offentliggjort på klubbens generalforsamling, hvem der har vundet, men da klubben
pr. 1. januar 2018 overgår til at blive kommunal, skal klubben ikke længere have en bestyrelse – og
derfor skal vi heller ikke holde generalforsamling mere.
Derfor offentliggør vi vinderne på samling
TIRSDAG DEN 30. JANUAR
Denne dag offentliggør vi også, hvem personalet har valgt som årets æresmedlem.
Hvem synes du fortjener at løbe med titlerne?
Man må kun stemme én gang per medlem. Derfor skal du skrive dit navn på sedlen, men afstemningen
er anonym og der er ikke nogle, som får af vide hvem du har stemt på.
(KLIP UD OG AFLEVER I KLUB SVANEN)

_____________________________________________
(skriv dit eget navn)

VIL GERNE STEMME PÅ:

______________________________________________
(Skriv navn på et kvindeligt klubmedlem. Husk efternavn; vi har flere medlemmer der hedder det samme)

SOM ÅRETS KVINDELIGE KLUBMEDLEM

_____________________________________________
(Skriv navn på et mandligt klubmedlem. Husk efternavn; vi har flere medlemmer der hedder det samme)

SOM ÅRETS MANDLIGE KLUBMEDLEM
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AKTIVITETSPLAN JANUAR – FEBRUAR
20182018
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Navn:_________________________________________________
OBS! DU SKAL KUN SÆTTES KRYDS UD FOR DE AKTIVITETER DU ØNSKER AT DELTAGE I!
Aktiviteter der koster penge, bliver man IKKE skrevet på, før man har betalt.
Husk at give os besked, hvis du har en ledsager med til aktiviteter ud af huset og med spisning.
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

2. Jan

Sang og musik med Jonas

Torsdag

4. Jan

Dartturnering

Tirsdag

9. Jan

Gæt og grimasser

Torsdag

11. Jan

Pris / Tid

Kreaværksted: Papirslygter
Man skal selv kunne lave sine lygter.
Hvis man ikke kan dette, skal man have en ledsager med.

Bordtennisturnering
Tirsdag

16. Jan
Barudvalgsmøde

Torsdag

18. Jan

Eventyraften: Krummerne vol. 3

Tirsdag

23. Jan

Klubrådsmøde

Torsdag

25. Jan

Der er sukker og gluten i kagerne.
Man får ikke kagerne med hjem.
Medbring gerne selv et forklæde.

Tirsdag

30. Jan

Hockeyturnering

Torsdag

1. Feb

Eventyraften: Krummerne vol. 3

Den store bagedyst: Pynte cupcakes

Valentinskort
Husk at medbringe adresse, hvis vi skal sende dit valentinskort for dig.

Tirsdag

6. Feb

Sløjdværksted
Man skal selv kunne arbejde med værktøjet – selvfølgelig med guide fra os.
Hvis man ikke kan dette, skal man have en ledsager med.

Torsdag

8. Feb

Legeaften med stop- og stoledans

Søndag

11. Feb

Fastelavnsbrunch

Tirsdag

13. Feb

Tøseaften

Torsdag

15. Feb

Tattoo-aften

Tirsdag

20. Feb

Torsdag

22. Feb

Poolturnering

Tirsdag

27. Feb

Grib mikrofonen

Kr. 30,Kl. 11:00 – 14:00

Kreaværksted: Nøgleringe
Man skal selv kunne lave sine nøgleringe.
Hvis man ikke kan dette, skal man have en ledsager med.

OBS! Der bliver ikke afholdt samling denne dag

Kl. 19:00

Kryds

