VIGTIG
INFO

OM DIT KONTINGENT TIL KLUB SVANEN

Kære medlem i Klub Svanen.
Vi er nu ved at få helt styr på vores overgang til at blive kommunal og derfor er der nyt om kontingentbetaling.

TIL OG MED MARTS SKAL DU BETALE DIT KONTINGENT, SOM DU HELE TIDEN HAR GJORT.
Når du har betalt dit kontingent for marts måned, skal du stoppe indbetalingen af dit kontingent via bankoverførsel
eller kontant i klubben. Fremadrettet vil du nemlig modtage en regning for dit medlemskab i klubben. Din regning
modtager du i din eboks med eller posten, hvis du er fritaget for eboks. Kontingentet opkræves for én måned ad
gangen og du modtager regningen ca. den 20 i måneden.
1. regning modtager du ca. den 20. april og den dækker dit kontingent for april måned.
2. regning modtager du ca. den 20. maj og den dækker dit kontingent for maj måned.
3. regning modtager du ca. den 20. juni og den dækker dit kontingent for juni måned.
… og sådan fortsætter det hver måned.

DET BETYDER, AT DU MODTAGER DIN FØRSTE REGNING I SLUTNINGEN AF APRIL.
Eventuelle restancer for januar, februar og marts vil blive opkrævet sammen med regningen, som du modtager i april.

Det betyder også, at vi fremadrettet har udmeldelsesfrister, hvis du skal undgå at modtage en regning for den
pågældende måned. Dem kan du altid få oplyst i klubben – ligesom vi også vil sørge for, at du kan finde
informationen på vores hjemmeside, når vi er klar til at opdatere med alle de nye oplysninger.

HAR DU SPØRGSMÅL, ER DU ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS 😊
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Dag

Dato

Aktivitet

Personale

Tor

1. Mar

Eventyraften: Brødrene Grimm

Ki

Ti

Ca

As

Tir

6. Mar

Kim Larsen aften + Klubrådsmøde

Ki

Ca

Ja

Jo

Tor

8. Mar

Pizza-film aften

Ki

Ti

Ca

As

Tir

13. Mar

Kreaværksted: Gækkebreve + Forårsklargøring af cykler

Ki

Ti

Ja

Jo

Tor

15. Mar

UNO – turnering + Prøveopstilling med Team Butterfly

Ki

Ti

Ca

As

Tir

20. Mar

Olsen-banden særudstilling i Nordisk Film Valby

Ki

Ti

Ja

Jo

Tor

22. Mar

Kreaværksted: Dekorer påskeæg

Ki

Ti

Ca

As

Tir

27. Mar

Påskefrokost

Ki

Ca

Ja

Jo

Tor

29. Mar

Tir

3. Apr

Påskelege + Barudvalgsmøde

Ki

Ti

Ja

Jo

Tor

5. Apr

Scenen er din – med pårørende

Ki

Ti

Ca

As

Lør

7. april

Påskebowling

Ki

Ti

Tir

10. Apr

Den store bagedyst + Møde Team Butterfly

Ki

Ti

Ja

Jo

Tor

12. Apr

Ram æslet

Ki

Ti

Ca

As

Tir

17. Apr

Pyjamasparty (kun for piger)

Ki

Ti

Ja

Jo

Tor

19. Apr

Madbix

Ki

Ti

Ca

As

Tir

24. Apr

Forårsøl + Svanespillet

Ki

Ti

Ja

Jo

Tor

26. Apr

Jubilæumsmusikquiz + Varme hveder

Ki

Ti

Ca

As

LUKKET – SKÆRTORSDAG

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

INDHOLD I
NYHEDSBREVET

Da vi 1. januar kunne byde et nyt år velkomment, kunne vi også
byde velkommen til en ny leder af Klub Svanen:

Kim Larsen-aften

BIRTHE HANSEN

Pizza-film-aften

Jeg hedder Birthe Hansen. Jeg er fra 1. januar 2018 ny leder af
Klub Svanen. Ud over at være leder af Klub Svanen er jeg også
leder af Voksen Handicap i Ringsted kommune. Voksen
Handicap består af Bengerds Huse og Regnbuen.
Jeg har de sidste 2 år været leder i Ringsted kommune, inden
da har jeg været leder af forskellige handicapinstitutioner i
Region Sjælland og Københavns kommune.
Privat bor jeg i Frederikssund, har 4 voksne børn.
Jeg glæder mig meget til at blive en del af Klub Svanen. Jeg vil
forsøge at komme til nogle klubaftener og ellers er det stadig
det samme personale I vil møde i klubben. Kimmie vil stadig
tage sig af de administrative ting som f.eks. tilmelding til
aktiviteter, hjemmeside og Facebook.
Hvis I har spørgsmål eller andet er I velkommen til at kontakte
mig på mail: bish@ringsted.dk

Kreaværksted

Forårsklargøring
af cykler

Olsen-Banden
særudstilling

Påskefrokost

Scenen er din

Påskebowling

Den store bagedyst
Én af de ændringer, der kommer til at ske, nu hvor Klub Svanen
er blevet kommunal, er at vi fremadrettet skal registrere alle
vores medlemmer med CPR-NR. Derfor er vi allerede gået i
gang med at få opdateret vores medlemslister.
Når medlemmerne fremadrettet er registreret med CPR-NR.
betyder det også, at vi fremadrettet opkræver kontingentet via
regning. Regningen bliver sendt med eboks eller med posten,
hvis man er fritaget for eboks.

Ram æslet

Pyjamasparty
(kun for piger)

Konkurrence
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KIM LARSEN
AFTEN
Jonas, Jan og Søren giver den gas på scenen,
med en masse hits af den gode gamle Kim Larsen
og du er inviteret med til en dejlig aften!
Kan du alle hitsene som ”Midt om natten”, ”Rita” og ”Jutlandia”?
Så skal du helt sikkert komme i klubben tirsdag den 6. marts.
Vi sørger for masser af siddepladser, hvis du sørger
for godt humør og er frisk på at synge med!

PIZZA-FILM
AFTEN
Torsdag den 8. marts er der dømt hygge i Klub Svanen.
Vi skal nemlig afholde pizza-film aften.
Aftenen starter klokken 18:30, hvor vi spiser pizza og bagefter
skal vi så hygge med en god film. Vi kan allerede løfte sløret
for, hvad det er vi skal se – og det bliver en Olsen-Banden film,
så vi kan varme op til Olsen-Banden særudstillingen, som vi skal
på senere på måneden.
Hvis man gerne vil med til dette arrangement, skal man ind
forbi kontoret senest tirsdag den 6. marts og betale kr. 30,og da der er max plads til 16, skal man være hurtig, hvis
man gerne vil have en af de eftertragtede pladser.
Da arrangementet starter 18:30, er de tilmeldte ikke med til samling.
Vi sørger selvfølgelig for, at der bliver en pause, så der er mulighed
for at handle i baren, til de som gerne vil det.
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KREAVÆRKSTED
I marts måned skal vi afholde to forskellige kreaværksteder.

GÆKKEBREVE
Tirsdag den 13. marts skal vi lave gækkebreve.
Der er plads til 12 til dette værksted og man skal derfor være hurtig til at tilmelde sig.
Tilmelding sker nemlig efter først til mølle-princip.
Klubben sørger for at sende ét gækkebrev afsted pr. tilmeldte, så derfor er det vigtigt
at du på aftenen har en adresse med til den, som du gerne vil sende dit gækkebrev til.
Man må gerne lave flere gækkebreve, dem skal man bare selv sørge for, at få sendt.
Som altid er det sådan, at man selv skal kunne lave sine gækkebreve. Hvis man ikke
kan dette, SKAL man have en ledsager med, som kan hjælpe en. Vi har nemlig ikke
personale nok til, at vi har mulighed for at hjælpe alle.

DEKORER PÅSKEÆG
Torsdag den 22. marts skruer vi op for påske-hyggen!
Vi skal nemlig dekorere påskeæg, som I kan tage med hjem og pynte fint i jeres
lejligheder. Der er max plads til 12 tilmeldte til aktiviteten og du skal derfor være
hurtig til at tilmelde dig, hvis du gerne vil have en af pladserne.
Som altid gælder det også for denne aktivitet, at man selv skal kunne dekorere
sine påskeæg – og vi gør opmærksom på, at man ikke kan undgå at få maling på
hænderne til denne aktivitet. Hvis man ikke selv kan dette, SKAL man have en
ledsager med, som kan hjælpe en. Vi har desværre ikke mulighed for at hjælpe alle.
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FORÅRSKLARGØRING
AF CYKLER
Tirsdag den 13. marts kan du tage din cykel med i klubben, hvis den trænger til at blive forårsklar.
Her vil vi sørge for, at der er alt hvad du skal bruge, for at din cykel er helt klar, til de mange
forårscykelture. Der vil være mulighed for at vaske den, få smurt kæden med lidt olie –
måske den også lige skal have lidt luft i dækkene?
Jonas står klar til at hjælpe jer, så I er godt kørende!

OLSEN-BANDEN
SÆRUDSTILLING
Tirsdag den 20. marts skal vi have en rigtig sjov oplevelse! Vi skal nemlig en tur til Nordisk Film i
Valby, hvor vi skal se en særudstilling med Olsen-Banden.
Vi mødes ved Klub Svanen klokken 17:30 og her kører vi afsted i samlet flok.
Når vi ankommer til Nordisk film, får vi en personlig rundvisning på scene 4, hvor vi vil kunne se
kulisser fra filmene – blandt andet: bunkeren fra Jylland, Yvonnes hyggelige stue og Hallandsens
pompøse kontor. Derudover kan man også se mere en 100 originale klenodier og kostumer fra de
14 oprindelige film. Vi er tilbage ved Klub Svanen ca. klokken 21:15.
Man skal have spist hjemmefra. For god ordens skyld anbefaler vi, at I har lidt penge med til at
handle for, hvis det skulle være muligt at købe lidt souvenirs.
Det koster kr. 75,- at komme med på turen og hvis du gerne vil med, skal du skynde dig ind forbi
kontoret med din betaling. Der kan max komme 25 med på turen. Herudover har vi plads til 3
ledsagere. Skulle der komme flere ledsagere end 3, er vi nødt til at tage af pladserne for
medlemmerne. Ledsagere kommer gratis med på turen.
Sidste tilmeldings- og betalingsfrist er torsdag den 8. marts og der skal være minimum 9
medlemmer tilmeldt, for at turen bliver til noget.
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PÅSKEFROKOST
Tirsdag den 27. marts inviterer Klub Svanen til påskefrokost.
Der vil være plads til 15 medlemmer og det koster kr. 30,- at deltage.
Sidste tilmeldings- og betalingsfrist er tirsdag den 20. marts – og du
skal nok have det lange ben foran, hvis du gerne vil sikre dig en plads.
Vi spiser ca. klokken 19:00.
Husk at du gerne må komme i pænt tøj, som du ville til
enhver anden påskefrokost.

SCENEN ER DIN
MED PÅRØRENDE
Torsdag den 5. april er det igen blevet tid til, at du kan invitere dine pårørende med til en skøn
aften i Klub Svanen. Vi afholder nemlig ”Scenen er din” igen – og vi håber, at dine venner og
familie har lyst til at komme igen. Det er nemlig så hyggeligt, når de gider at komme med.
Denne gang er der plads til 10 deltagere og der er frit valg på hylderne i forhold til sangvalg.
Da der kun er 10 pladser, betyder det også, at man altså skal være meget hurtig, hvis man
gerne vil have en plads til at optræde. Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 27. marts.
Showet starter klokken 19:00 og det betyder også, at vi denne aften ikke afholder samling.
De tilmeldte skal sørge for at være der klokken 18:45, hvor de skal have et nummer og skal
aflevere CD’en med den sang, som de gerne vil optræde med.

Hvis man skal bruge andet udstyr end mikrofon og CD-afspiller skal man selv medbringe dette.
Derudover skal man også selv have styr på at sætte det til.
Der vil være en lille præmie til vinderen – men det er ikke et kæmpestort show.
Bare masser af hygge!
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PÅSKEBOWLING
Lørdag den 7. april skal vi virkelig hygge sig!
Vi skal nemlig ud og bowle i 2 timer!
Vi er så heldige at roskildehjaelper.dk gerne vil
sponsorere et 2-timers bowling-arrangement til klubben!

Vi mødes ved Klub Svanen klokken 13:15.
Her kører vi i samlet flok afsted til Haslev Bowling, hvor vi skal bowle i 2 timer. Når vi er færdige
med at bowle, bliver der serveret lidt kage og vi uddeler lidt præmier til de seje vindere på hver
bane. Vi kører retur fra Haslev Bowling klokken 16:45 og er retur ved Klub Svanen ca. klokken
17:15.
Hvis man gerne vil med til arrangementet, koster det kr. 25,- som går til hjælp til transporten.
Vi skal nemlig booke en helt stor bus, for at kunne tage af sted.
Der kan max komme 30 medlemmer med på turen og tilmelding sker efter ”først til mølle”-princip.
HUSK; du skal betale før din tilmelding gælder, så skynd dig forbi kontoret med kr. 25,-, hvis du
gerne vil med på turen. Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 27. marts.
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DEN STORE BAGEDYST
Pynte boller
Tirsdag den 10. april er Tine klar til endnu en ”Den store bagedyst”
Det kommer til at foregå sådan, at hver deltager får nogle boller og pynt stillet
til rådighed: Der skal blandt andet leges lidt med glasur og krymmel.
Der skal være minimum 4 tilmeldte for at aktiviteten bliver til noget og der
kan max være 10 tilmeldte. Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 3. april.
For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at der vil være sukker og
gluten i bollerne – og 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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RAM ÆSLET
Er du god til at sigte med flødeboller?
Så skal du helt sikkert være med til vores ”Ram æslet”
torsdag den 12. april.

OBS!
Der er ikke kontortid
følgende klubaftener:

Asger hopper nemlig i vores æsel kostume og satser på,
at I alle sammen er mega dårlige til at ramme, når I får
muligheden for at kaste flødeboller på ham!
Kan du mon ramme æslet?

TIRSDAG DEN 27. MARTS
TORSDAG DEN 5. APRIL
TIRSDAG DEN 17. APRIL
TORSDAG DEN 19. APRIL

PYJAMASPARTY
KUN FOR PIGER!
Så er vi igen klar med masser af tøsehygge i nattøj.
Vi starter aftenen med at spise lidt mad – og derfor starter arrangementet
allerede klokken 19:00. Det betyder at de tilmeldte ikke er med til samling
denne aften.
Det koster kr. 30,- at være med som dækker aftensmad og noget at drikke.
Vi gentager succesen med at stemme på lækre fyre, vi skal høre alle de musikhits der smelter
pigehjerter og hvis man har lyst, vil der også være mulighed for en ansigtsmaske.
Man skal selvfølgelig have nattøj på til arrangementet – og derudover er det en rigtig god idé at
have et tæppe med, da det godt kan være lidt koldt, kun at sidde i nattøj.
Der kan max være 15 med aktivitet og du er ikke tilmeldt før du har betalt. Derfor skal du skynde
dig ind forbi kontoret med kr. 30,- senest tirsdag den 10. april hvis du gerne vil være med.

Til aftensmad skal vi have pizzasandwich.
Der vil være mulighed for at vælge imellem følgende 3:
1. Pizzasandwich med skinke og ost.
Med salat og thousand island dressing
2. Pizzasandwich med kebab
Med salat og hvidløgsdressing
3. Pizzasandwich med kylling og bacon
Med salat og creme fraiche dressing
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KONKURRENCE:
HVAD SKAL DET HEDDE?
Klub Svanen er, som de fleste ved, blevet kommunal pr. 1. januar 2018.
Det betyder blandt andet, at klubben ikke længere har en bestyrelse.
Klub Svanen har altid haft et rigtig godt samarbejde med pårørende og andre
interessegrupper – især igennem bestyrelsen – og det er ikke noget vi ønsker at miste.
Derfor arbejder vi lige nu på, at lave dialog-aftener ca. 2 gange om året, hvor vi vil
invitere alle pårørende og andre med interesse i Klub Svanen til dialog.
Disse dialog-aftener skal foregå sådan, at f.eks. ens mor og far, en kusine, en ledsager,
en leder fra et bosted, en politiker og andre, kan komme og sammen kan vi skabe en
dialog om de ting der sker i Klub Svanen.
Det kan være, at personalet i Klub Svanen oplever forskellige udfordringer – også kan det
være at en af de fremmødte til denne dialog, har en god idé til, hvordan vi kan løse udfordringen.
Det kan også være, at der måske er nogle, som har nogle gode ideer til, hvordan vi kan gøre
tingene anderledes eller lettere i klubben – det kan være et forslag til nye ting i baren – eller det
kan være, at der måske er nogle, som synes der er noget som virkelig ikke fungerer i klubben.
Det bliver altså en aften, hvor der vil være mulighed for at snakke om, hvordan vi i fremtiden
kan sikre Klub Svanen allerbedst.
OG NU HAR VI SÅ BRUG FOR JERES HJÆLP! For disse aftener, må gerne have et helt specielt
navn. Vi vil derfor gerne høre, hvad dit bedste bud kunne være på et navn, til disse aftener?
Har du et godt bud på et navn?
Vi tager imod alle bud – og vi trækker lod blandt alle svarerne
om et gavekort til aktiviteter i Klub Svanen på kr. 50,Vi vil gerne understrege, at det ikke er sikkert, at det bliver et af de indsendte forslag, men alle
forslag, vil komme med i overvejelserne. Sidste chance for deltagelse er den 13. marts
KLIP UD OG AFLEVER I KLUB SVANEN

______________________________________________________________________________
(KLUBMEDLEMS NAVN)

VIL GERNE FORESLÅ:

______________________________________________________________________________
SOM NAVN, TIL DIALOG-AFTENERNE.
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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

Torsdag

1. Mar

Tirsdag

6. Mar

Aktivitet

Pris / Tid

Kryds

Eventyraften: Brødrene Grimm
Kim Larsen aften
Klubrådsmøde

Torsdag

8. Mar

Kr. 30,Kl. 18:30

Pizza-film aften
Kreaværksted: Gækkebreve

Tirsdag

13. Mar

HUSK AT MEDBRINGE ADRESSE TIL DEN DU SKAL SENDES TIL

Forårsklargøring af cykler
HUSK AT MEDBRINGE DIN CYKEL

Torsdag

15. Mar

UNO-turnering

Tirsdag

20. Mar

Olsen-banden særudstilling i Nordisk Film Valby

Torsdag

22. Mar

Kreaværksted: Dekorer påskeæg

Tirsdag

27. Mar

Påskefrokost

Torsdag

29. Mar

Tirsdag

3. Apr

Påskelege

Torsdag

5. Apr

Scenen er din – med pårørende

Kr. 30,Kl. 19:00

LUKKET – SKÆRTORSDAG

Kr. 25,Kl. 13:15 – ca. 17:15

Påskebowling
Lørdag

7. april
Jeg ønsker at spille på en bane

Tirsdag

10. Apr

Den store bagedyst

Torsdag

12. Apr

Ram æslet
Pyjamasparty (kun for piger)

Tirsdag

17. Apr

Torsdag

19. Apr

Tirsdag

24. Apr

Madønske
(sæt ét kryds)

Pizzasandwich med
skinke og ost

26. Apr

Med bander 

Uden bander 

Kr. 30,Kl. 19:00
Pizzasandwich med
kebab 

Pizzasandwich med
kylling og bacon 

Madbix

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

Forårsøl

Kr. 20,-

Svanespillet
Torsdag

Kr. 75,Kl. 17:30

Jubilæumsmusikquiz

