Dag

Dato

Aktivitet

Personale

Tir

1. Maj

Kreaværksted: Lav mors-dagskort + Barudvalgsmøde.

Ki

Ti

Ja

Jo

Tor

3. Maj

Pool-turnering

Ki

Ti

Ca

As

Tir

8. Maj

Spilleaften

Ki

Ja

Jo

Ca

Tor

10. Maj

Tir

15. Maj

Klubrådsmøde + Rundbold

Ki

Ti

Ja

Jo

Tor

17. Maj

Eventyraften

Ki

Ti

Ca

As

Tir

22. Maj

Banko

Ki

Ti

Ja

Jo

Tor

24. Maj

Smoothie-aften: Farve tema

Ki

Ti

Ca

As

Tir

29. Maj

Sang og musik med Jonas

Ki

Ti

Ja

Jo

Tor

31. Maj

Den store bagedyst: Pynt en kagemand

Ki

Ti

Ca

As

Tir

5. Jun

Disney-aften

Ki

Ti

Ja

Jo

Tor

7. Jun

Tøseaften

Ki

Ti

Ca

As

Tir

12. Jun

Krea-værksted: Lav Sankt Hans hekse

Ki

Ti

Jo

Ca

Tor

14. Jun

Herreaften

Ki

Ti

Ca

As

Tir

19. Jun

Rasmus Seebach-aften

Ki

Ti

Ja

Jo

Tor

21. Jun

Sankt Hans med pårørende

Ki

Ti

Ca

As

Tir

26. Jun

Sommersang om bålet

Ki

Ti

Ja

Jo

Tor

28. Jun

Bondegårdstur

Ki

Ti

Ca

As

LUKKET – KRISTI HIMMELFARTSDAG

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@ringsted.dk
Web: www.klubsvanen.dk

NYHEDSBREV NR. 157

MAJ – JUNI 2018

SIDEN SIDST

INDHOLD I
NYHEDSBREVET

●∞●∞●

KREAVÆRKSTED

VORES BANKKONTO ER LUKKET!
BANKO
Den vigtigste information siden sidst er helt sikkert, at klubbens bankkonto er
blevet lukket og det er ikke længere muligt at overføre penge til klubbens
bankkonto. Fremadrettet bliver kontingent opkrævet via regning i e-boks eller
med posten, hvis man er fritaget fra e-boks.
Hvis du har spørgsmål til ovenstående, så spørg endelig på kontoret i klubben
eller send en mail til klubsvanen@ringsted.dk

●∞●∞●
TEAM BUTTERFLY
DISKOTEKET HOLDER LUKKET TIL OG MED 1. JUNI
Brian, som er chauffør for Team Butterfly, skal have foretaget en mindre
operation og kan derfor ikke stå til rådighed for diskoteket frem til den 1. juni.
Derfor har diskoteket truffet beslutningen om, at de holder lukket til og med den
1. juni. Tiden vil de bruge på at få ryddet godt op i alle krogene, så de er klar til
tage ud og spille igen, når de igen åbner op.

●∞●∞●
NY E-MAIL

DEN STORE BAGEDYST
PYNT EN KAGEMAND

DISNEY-AFTEN

TØSEAFTEN

HERREAFTEN

RASMUS SEEBACHAFTEN

SANKT HANS
MED PÅRØRENDE

Klubben har fået ny e-mail: klubsvanen@ringsted.dk

●∞●∞●

BONDEGÅRDSTUR
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KREAVÆRKSTED
I maj og juni, skal vi afholde 2 kreative værksteder.
Vi glæder os virkelig meget!
For begge kreative værksteder gælder det, at man selv skal kunne lave tingene.
Hvis man ikke kan det, skal man have en ledsager med, som kan hjælpe.
Vi har nemlig ikke personale til at hjælpe én til én.

”MORS DAG”-KORT
Tirsdag den 1. maj afholder vi det første kreative værksted.
Her skal vi lave kort til vores mødre i anledning af mors dag.
Til denne aktivitet, skal man huske at have adressen med til sin mor,
hvis klubben skal sende dit ”mors dag”-kort for dig.
Der kan max være 12 med til aktiviteten.
Tilmelding sker efter først til mølle. Derfor skal du skynde dig
at tilmelde dig, hvis du vil have en af de 12 pladser.

SANKT HANS HEKSE
Tirsdag den 12. juni skal vi lave sankt hans hekse til bålet.
De skal selvfølgelig på bålet til vores Sankt Hans-arrangement,
som vi afholder den 21. juni.
Der kan max være 7 med til aktiviteten og i år gør vi som sidste år:
Alle de tilmeldte laver hver sin lille heks, som kan stå på vores bål.
Tilmelding sker efter først til mølle og vil man gerne have en plads,
skal man være hurtig til at tilmelde sig. Pladserne ryger nemlig altid
hurtigt til dette kreative værksted.
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BANKO

LUKKEDAGE
PÅ KONTORET

Det er så længe siden, at vi har afholdt banko,
så det skal vi da have i kalenderen igen.
Det kommer til at ske tirsdag den 22. maj.

Kontoret holder lukket:

Det koster 25,- at deltage i aktiviteten
og betaling skal ske sammen med tilmelding.
Sidste tilmeldings- og betalingsfrist er torsdag den 10. maj.
Alle tilmeldte får én plade.

Tirsdag den 22. maj

Normalt når vi har afholdt banko, har vi fået gaverne
sponsoreret af butikkerne rundt i byen, men det kræver
utrolig meget arbejde at samle sponsorgaver, så derfor
bliver det i år sådan, at personalet køber gaverne.

Torsdag den 7. juni
Torsdag den 28. juni

Disse dage vil det ikke være muligt at få
kvitteringer. Man kan godt betale til aktiviteter,
men kvitteringen får man først den
efterfølgende klubaften.

Vi starter spillet klokken 19:00.
Det betyder, at vi springer samling over denne dag.
Vi spiller så mange spil, som vi overhovedet kan nå;
men husk, der er ikke garanti for, at man vinder en præmie.
Bankospillet er kun for medlemmer.

DEN STORE BAGEDYST
PYNT EN KAGEMAND
Torsdag den 31. maj er det igen blevet tid til den store
bagedyst og denne gang skal der pyntes kagemand.
Der vil være en lille kagemand, glassur og forskellige
ting du kan pynte din kagemand med.
Hvem laver den flotteste kagemand?
Deltagerene vil blive bedømt ud fra forskellige kriterier
og den der klarer det overordnet bedst, er den der får
lov til at vinde titlen, som vinderen af den store
bagedyst.
Vi gør opmærksom på, at man ikke får kagemanden
med hjem. Derudover vil der også være gluten og
sukker i tingene.
Da det er en konkurrence, får man ikke hjælp til at
pynte sin kagemand; det skal man klare selv.
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DISNEY-AFTEN
Tirsdag den 5. juni skal vi prøve noget nyt: Vi skal nemlig afholde Disney-aften.
Denne aften skal vi høre Disney-musik, farvelægge Disney-figurer og mon ikke
at der også kommer til at være en lille Disney-quiz?!
Vi glæder os, til en aften i Disneys tegn.
Man må MEGET gerne komme udklædt som sin yndlings Disney-figur!
Det gør det kun endnu mere spændende, hvis der er flotte kostumer at kigge på!
Der kan max være 12 med til aktiviteten og tilmelding sker efter ”først til mølle”.
Det betyder, at du skal være hurtig, hvis du skal have en af pladserne.

TØSEAFTEN
Torsdag den 7. juni er det igen blevet tid til at tøsehygge – og det er KUN FOR TØSER!
Vi skal snakke om fyre, sætte hår og måske endda lægge lidt neglelak 
Der kan max være 15 med til aktiviteten og tilmelding sker efter ”først til mølle”.
Skynd dig at tilmelde dig, hvis du gerne vil med til denne skønne aften i godt selskab!

HERREAFTEN
Torsdag den 14. juni bliver der skuet op for mandehørmen!
Vi afholder nemlig herreaften, hvor vi selvfølgelig skal lave en masse mande-ting.
F.eks. skal vi drikke lidt øl – og vi skal selvfølgelig også slå søm i en træstamme.
Der bliver masser af mandehørm; og hvis du gerne vil være med, skal du være hurtig!
Der kan nemlig max være 15 med og tilmelding sker efter ”først til mølle”.
Skal du hænge ud sammen med gutterne?
Det er selvfølgelig KUN for gutter!
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RASMUS SEEBACHAFTEN
Tirsdag den 19. juni skal det hele handle om vores allesammens
Rasmus Seebach, når vi afholder Rasmus Seebach-aften.
Vi skal selvfølgelig høre alle de store hits som ”Øde ø”, ”Olivia” og
”Millionær” og imens skal vi lave den ultimative Rasmus Seebach-quiz.
Det bliver en quiz med spørgsmål om Rasmus, hans liv og hans sange:
så man skal altså være en rigtig Rasmus Seebach-fan for at kunne klare
den fejlfrit.
Er du klar på en aften sammen med Ralle-mus?
Der kan max være 12 med til aktiviteten, så man skal skynde
sig, hvis man gerne vil have en plads.

SANKT HANS MED PÅRØRENDE
Torsdag den 21. juni skal du invitere dine pårørende med i klubben.
Vi afholder nemlig igen i år Sankt Hans i klubben.
Vi starter aftenen klokken 19:00 med ”Midsommervisen” og tænder bålet.
Klub Svanen sørger denne aften for, at der er kage til alle fremmødte.
(OBS! Der vil være sukker og gluten i kagen)
Hvem vil du invitere med til Sankt Hans i Klub Svanen?
Måske din mor og far? Måske din søster eller bror?
Måske du har en kæreste, som du gerne vil have med?
Eller måske en rigtig god veninde?
Alle er velkomne.
Det er ikke nødvendigt, at fortælle os hvis der kommer påørende,
men hvis du alligevel ved, at der kommer pårørende med, må du meget
gerne give os besked, så vi kan sørge for, at der er kage nok til alle.
MEDBRING GERNE DEJLIGT VEJR!



NYHEDSBREV NR. 157

MAJ – JUNI 2018

BONDEGÅRDSTUR
Torsdag den 28. juni skal vi på besøg på Lille Bjerggaard i Kværkeby igen.
Her skal vi ud og køre med traktor, vi skal nyde en dejlig sommeraften og så skal
vi selvfølgelig se en masse skønne dyr.
Der kan max komme 16 med på turen og det koster 50,- at komme med på turen.
Betaling skal ske sammen med tilmelding og du er ikke tilmeldt, før du har betalt.
Tilmelding sker efter ”først til mølle”, så man skal være hurtig til at tilmelde sig.
(Hvis der skal ledsagere med på turen, tæller de med i de 16 personer)
Vi kører fra klubben klokken 18:30, så kom gerne 5 minutter før, så du er klar til afgang.
Vi er retur ved klubben ca. 21:15.
Turen til Lille Bjerggaard er altid et kæmpe hit og vi glæder os til endnu engang
at tage på denne helt igennem fantastiske tur sammen med jer.
OBS! De tilmeldte skal være godt gående:
Terrænet er ujævnt og vi skal desuden også krave op på ladet af en traktor.
Vi tager afsted uanset vejret, så klædt dig ordentligt på til en aften udenfor.
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AKTIVITETSTILMELDING – MAJ – JUNI 2018
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

Pris / Tid

Kreaværksted: ”Mors dag”-kort
Tir

1. Maj
Barudvalgsmøde

Tor

3. Maj

Pool-turnering

Tir

8. Maj

Spilleaften

Tor

10. Maj

Tir

15. Maj

Kl. 20:00

LUKKET – KRISTI HIMMELFARTSDAG
Klubrådsmøde

Kl. 19:30

Rundbold
Tor

17. Maj

Eventyraften

Tir

22. Maj

Banko

Tor

24. Maj

Smoothie-aften: Farve tema

Tir

29. Maj

Sang og musik med Jonas

Tor

31. Maj

Den store bagedyst: Pynt en kagemand

Tir

5. Jun

Disney-aften

Tor

7. Jun

Tøseaften

Tir

12. Jun

Krea-værksted: Lav Sankt Hans hekse

Tor

14. Jun

Herreaften

Tir

19. Jun

Rasmus Seebach-aften

Tor

21. Jun

Sankt Hans med pårørende

Tir

26. Jun

Sommersang om bålet

Tor

28. Jun

Bondegårdstur

Kr. 25,Kl. 19:00

Kl. 19:00

Kr. 50,Kl. 18:30 – Ca. 21:15

Kryds

