KLUB SVANEN
STEDET FOR ET AKTIVT FRITIDS- OG VOKSENLIV
Dag

Dato

Aktivitet

Personale

Tir

3. Jul

Sommer-OL

Ki

Ca

Ja

Jo

Tor

5. Jul

Ansigtsmaling

Ki

Ti

Ca

As

Tir

10. Jul

Eventyr om bålet + Klubrådsmøde

Ki

Ti

Ja

Jo

Tor

12. Jul

Krea: Perleis

Ti

Ca

As

Lo

Lør

14. Jul

Kalvehave labyrintpark

Ki

Ja

Tir

17. Jul

Istur til byen

Ki

Ja

Jo

Ca

Tor

19. Jul

Madbix i vildmarken

Ki

Ca

As

Lo

Tir

24. Jul

Hits i det fri

Ki

Ja

Jo

Lo

Tor

26. Jul

Ram æslet

Ki

Ca

As

Lo

Tir

31. Jul

Vandkamp

Ki

As

Ca

Lo

Tor

2. Aug

Udendørsspil

Ki

As

Tir

7. Aug

Istur til Haraldsted

Ki

Ti

Ca

As

Tor

9. Aug

Under åben himmel

Ki

Ti

Ca

As

Tir

14. Aug

Svanetivoli

Ki

Ti

Ja

Jo

Tor

16. Aug

Total Militær – vol. 2: endnu vildere

Ki

Ti

Ca

As

Tir

21. Aug

Besøg hos Thea

Ti

Ja

Jo

Ca

Tor

23. Aug

Vandkamp

Ki

Ti

Ca

Jo

Tir

28. Aug

Fællesfoto + Rundbold

Ki

Ti

Ja

Jo

Tor

30. Aug

Dåseskjul

Ti

Ca

Bi

Lo

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
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INDHOLD I
NYHEDSBREVET
SOMMER OL

Siden sidste nyhedsbrev, har vi lavet en masse hyggelige ting i klubben.
Vi har blandt andet sendt mors-dags-kort til nogle heldige mødre – og vi
har gentaget en stor succes: BANKO!
Vi har også afholdt poolturnering, hvor Sandra blev den heldige vinder!
KÆMPE TILLYKKE TIL SANDRA!

ANSIGTSMALNG
KREA: PERLEIS
KALVEHAVE
LABYRINTPARK
ISTUR TIL BYEN
MADBIX I VILDMARKEN
VANDKAMP
ISTUR TIL HARALDSTED

Nu er de varme måneder endelig kommet til Danmark og vi har lavet en
nyhedsbrev spækket med sjove udendørsaktiviteter.
Vi har selvfølgelig også lavet plads til vores årlige sommertur – og denne
gang skal vi prøve noget helt nyt. Vi har nemlig fundet et sted, som
hedder Kalvehave Labyrintpark, hvor vi skal ned og blive væk i de store
labyrinter. DET GLÆDER VI OS TIL!
I nyhedsbrevet kan vi også løfte sløret for en vigtig dato.
Vi afslører endnu ikke, hvad der skal ske den dato,
men måske kan du gætte, hvad der skal ske?

UNDER ÅBEN HIMMEL
SVANETIVOLI
TOTAL MILITÆR
BESØG HOS THEA

Vi ønsker jer alle en dejlig sommer, og vi
glæder os til at nyde den med jer!

FÆLLESFOTO
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SOMMER OL
Tirsdag den 3. juli skal vi traditionen tro, afholde sommer OL.
Her skal der dystes i følgende:
- Højdespring
- Længdespring
- 100 meter løb
- Styrke
- Kuglekast
Alle som deltager, får en is når kampen er ovre
og så vil der selvfølgelig være medaljer til 1., 2. og 3. pladsen.
Vinderne bliver dem, som overordnet klarer det bedst.
Tror du, at du kan vinde en Klub Svanen OL-medalje?

SÆT KRYDS I KALENDEREN:
LØRDAG DEN 3. NOVEMBER
Kan du mon gætte, hvad der sker den 3. november, siden vi synes, at du skal sætte kryds i kalenderen?
Vi kan love, at det bliver noget, hvor der vil være rig mulighed for at finde danseskoene frem 
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ANSIGTSMALING
Torsdag den 5. juli, er det muligt at komme i klubben og få lavet flot ansigtsmaling.
Har du en ting, som du helt vildt godt kunne tænke dig at få malet?
Så skal du bare spørge Tine og Camilla; de kan nemlig lave det meste.
Måske vil du gerne pyntes, som en flot sommerfugl?
Eller måske en mariehøne eller en bi?
Nøj, hvor vi glæder os til at se, hvad du skal males som!
Alle kan deltage i aktiviteten, men man må have god tålmodighed, da der
kun er 2 personaler til at male alle de medlemmer der gerne vil.
Der kan derfor godt opstå lidt kø.

LUKKEDAGE PÅ KONTORET
Tirsdag den 12. Juli
Torsdag den 19. Juli
Tirsdag den 21. August
Torsdag den 30. August
Disse dage vil det ikke være muligt at få kvitteringer.
Man kan godt betale til aktiviteter, men kvitteringen får man først den efterfølgende klubaften.

KREA:
PERLEIS
Torsdag den 12. juli finder vi perlerne frem, og så
skal der laves flot sommerpynt ud af perler.
Vi skal nemlig lave is ud af perler!
Alle isene kan efterfølgende få en snor, så du kan
hænge dem op derhjemme, hvis du har lyst.
Alle får en skabelon, så de kan se, hvor de skal sætte
perlerne – og det skal man altså kunne selv, eller
have en ledsager med, som kan hjælp en med.
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TØR DU BLIVE VÆK
I DE STORE LABYRINTER?
I år er vi klar med en helt ny aktivitet i sommerferien.
Vi har alle sammen prøvet alle de klassiske forlystelsesparker og dyreparker
og netop derfor, har vi besluttet os for, at vi i år skal noget HELT nyt.
Vi skal nemlig en tur til ”Kalvehave Labyrintpark”.
Kalvehave Labyrintpark er en udendørs ”oplevelsespark” med en masse
forskellige labyrinter, hvor vi skal ind og se, hvor gode vi er til at finde vej.
Der vil være rig mulighed for at prøve labyrinterne alene – eller gå sammen
med personalet fra klubben, hvis man er bange for, at man ikke kan finde ud igen.
Vi skal på denne sjove, anderledes og spændende tur

LØRDAG DEN 14. JULI
Vi mødes ved Bjælken, Østre Parkvej 2 E, 4100 Ringsted
klokken 10:00 og kører herefter afsted.
Vi er tilbage ved Bjælken igen ca. klokken 16:00.
Hvis man gerne vil med på turen, skal man være hurtig til at tilmelde sig aktiviteten på kontoret.
Der kan nemlig komme max 16 personer med turen. (inkl. eventuelle ledsagere)
Det koster 75 kroner at komme med på turen, som dækker indgang og transport.
Betalingen skal ske sammen med tilmeldingen og man er derfor ikke tilmeldt før man har betalt.
Sidste tilmeldings- og betalingsfrist er tirsdag den 10. juli.
Vi anbefaler at du selv medbringer en madpakke og noget at drikke.
Der er en café dernede, men vi ved slet ikke hvad de serverer, så
sørg for at medbringe noget, som du kan lide og noget, som du kan tåle.
For god ordens skyld, anbefaler vi også at du medbringer lidt penge.
Det er også en god idé at klæde sig på efter vejret:
Husk solcreme og evt. regntøj.
Det er en dag, hvor vi skal gå meget, og det er på ujævnt terræn,
så det kræver, at man er godt gående, for at deltage i aktiviteten.
Vi glæder os til en sjov og anderledes dag,
sammen med verdens bedste klubmedlemmer.
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ISTUR TIL BYEN
Tirsdag den 17 juli, går vi en lille flok op til byen, for at købe en is.
Det koster kr. 20,- at være med og man skal betale sammen med tilmelding.
Der kan max komme 10 med på turen, så man skal skynde sig, hvis
man skal have en af de 10 pladser.
For at tilmelde sig, skal man være god gående.
Man skal desuden kunne færdes sikkert i trafikken eller have en ledsager med.
Vi går fra klubben klokken 19:00 og er retur ca. 20:30.
Sørge for at være der til tiden, så du er klar til afgang.

MADBIX I VILDMARKEN
Torsdag den 19. juli skal vi have madbix – og denne gang bliver det i vildmarken…
Eller.. Det bliver i hvert fald udenfor!
Vi har nemlig bestilt mega lækkert vejr og er sikre på, at det er godt nok til at
vi kan sidde udenfor! (Skulle det blive dårligt vejr, rykket vi dog indenfor)
Madbixen bliver lidt anderledes. Der vil nemlig være snobrød – og alle de tilmeldte, skal
selv laves deres snobrød i bålhytten. Derudover vil der være pølser og andet godt tilbehør.
Der koster kr. 30,- at deltage og hvis du gerne vil med, skal
du tilmelde dig og betale senest torsdag den 12. juli.
Betaling SKAL ske sammen med tilmelding.
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VANDKAMP
Traditionen tro er der blevet plads til
2 x vandkamp på kalenderen!
Vandkamp vil blive afholdt tirsdag den 31. juli
og torsdag den 23. august.
Begge dage, vil personalet selvfølgelig stå klar til at give en ordentlig
omgang buksevand til alle medlemmer, som tør tage kampen op.
For at kunne deltage, skal man selvfølgelig have tøj på, som må blive vådt.
Man skal have skiftetøj med og et håndklæde – og så skal man
selvfølgelig have et vandgevær med.
Vi er klar til at give jer alle sammen buksevand…
Hvem tør være med?

ISTUR TIL HARALDSTED
Tirsdag den 7. august fylder vi 2 busser op og kører en
tur til Haraldsted sø. Her vil der være mulighed for at
tage en lille dukkert, hvis vejret tillader det.
Derudover vil der selvfølgelig også være en is til alle
- Ellers er det jo ikke en rigtig istur.
Hvis man gerne vil en tur i vandet, er det vigtigt at man
tager badetøj og et håndklæde med.
Der kan max komme 16 med på turen og man skal
skynde sig at tilmelde sig, hvis man gerne vil have en
af de eftertragtede 16 pladser. Eventulle ledsagere
tæller med i de 16 pladser.
Vi kører fra klubben klokken 18:30 og er retur ved
klubben senest klokken 21:00.
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UNDER ÅBEN
HIMMEL
Torsdag den 8. august rykker vi vores sanganlæg udenfor,
og afholder en lille udendørs ”koncert”.
20 medlemmer har mulighed for at optræde til denne ”udendørskoncert”.
Det betyder, at det bliver ligesom ”Scenen er din”, bare uden præmier og
1., 2. og 3. plads. Det vil sige: Det er altså bare for hyggens skyld.
Hvis man er et af de 20 medlemmer der skal optræde, skal man huske at
medbringe en CD med den sang, som man gerne vil optræde med.
”Koncerten” starter klokken 19:00.
Det betyder at der denne aften ikke er nogen samling.
Man må MEGET gerne invitere pårørende med denne aften.
Det skal lige siges: Skulle det være dårligt vejr, rykker vi selvfølgelig indenfor.

SVANETIVOLI
Tirsdag den 14. august forvandler vi klubben, til vores
eget lille tivoli.
Vi finder hoppepuden frem, så der er mulighed for at
hoppe en masse og derudover vil der være forskellige små
tivoli-spil man kan spille: f.eks. dåsekast og andedam.
Mon du har heldet med dig, til nogle af de sjove spil?
Det er vigtigt at understrege: Der kommer ikke karruseller.
Det er blot en aften, hvor vi hygger os med forskellige
små spil, som man kender fra Tivoli og byfest.
Det er vigtigt, at man selv kan deltage i de små spil eller
at man har en ledsager med sig, til at hjælpe.
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TOTAL MILITÆR
Torsdag den 16. august gentager vi den sjove aktivitet fra sidste år:
Men denne gang bliver det vildere, sjovere og hårdere end sidste år!
”Total militær” er en forhindringsbane, hvor medlemmerne bliver sat på arbejde!
De skal nemlig på tid, skynde sig igennem forhindringsbanen, mens de
gennemfører alle forhindringerne.
Aktiviteten er for både drenge og piger – og sidste år deltog nogle VIRKELIG
seje medlemmer! Mon I er lige så seje i år?
Der vil selvfølgelig være en præmie til den hurtigste deltager!
og der vil være en medalje til alle medlemmer, som gennemfører
forhindringsbanen!
HUSK TØJ DER MÅ BLIVE BESKIDT!
Når man er i militæret, skal man altså ned på jorden og blive beskidt!

BESØG HOS THEA
Vi skal traditionen tro, på besøg hos Thea og hendes forældre igen.
Det kommer til at ske tirsdag den 21. august.
Vi tager afsted fra klubben klokken 16:00 og er retur ved klubben ca. klokken 21:00.
Som altid, skal man huske at medbringe badetøj og håndklæde, hvis man gerne vil en tur i poolen.
Udover en dukkert, byder turen også på en masse forskellige søde dyr og pølser på grillen.
Der skal være minimum 4 tilmeldte, for at turen bliver til noget og der kan max komme 15 med på turen.
Pladserne plejer at blive revet væk, så skynd dig at tilmelde dig, hvis du gerne vil med på turen.
Det koster kr. 20,- at deltage, som dækker at vi køber en lille værtsgave til Thea og hendes forældre.
Betaling skal ske sammen med tilmelding.
Sidste tilmeldings- og betalingsfrist er tirsdag den 14. august.

FÆLLESFOTO
Tirsdag den 28. august får vi besøg af Heidi og hendes kamera.
Heidi kommer nemlig, for at tage et fællesbillede af klubbens medlemmer.
Billedet bliver taget, lige så snart samling er slut, dvs. ca. 19:15.
Vi krydser fingre for godt vejr, så vi kan tage billedet på bakken udenfor.
Husk at sætte håret pænt 
Billedet vil nemlig blive brugt på vores Facebook, hjemmeside og selvfølgelig også i et nyhedsbrev.
OBS! For at kunne deltage i aktiviteten, skal man have givet tilladelse til at klubben må bruge billeder af en.
Nærmere information om dette kan man få i klubben.
VI HÅBER, AT ALLE MEDLEMMER KAN KOMME DENNE AFTEN! 

NYHEDSBREV NR. 158

JULI – AUGUST 2018

NYHEDSBREV
NR. 158
AKTIVITETSTILMELDING

JULI – AUGUST
2018
– JULI – AUGUST
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

Tir

3. Jul

Sommer-OL

Tor

5. Jul

Ansigtsmaling

Tir

10. Jul

Aktivitet

Pris / Tid

Eventyr om bålet
Klubrådsmøde

Tor

12. Jul

Krea: Perleis

Lør

14. Jul

Kalvehave labyrintpark

Tir

17. Jul

Istur til byen

Tor

19. Jul

Madbix i vildmarken

Tir

24. Jul

Hits i det fri

Tor

26. Jul

Ram æslet

Tir

31. Jul

Vandkamp

Tor

2. Aug

Udendørsspil

Tir

7. Aug

Istur til Haraldsted

Tor

9. Aug

Under åben himmel

Tir

14. Aug

Svanetivoli

Tor

16. Aug

Total Militær – vol. 2 (endnu vildere)

Tir

21. Aug

Besøg hos Thea

Tor

23. Aug

Vandkamp

Mødested: Bjælken, Østre Parkvej 2 E, 4100 Ringsted. Husk madpakke og penge.
OBS! Man skal kunne gå selv eller have ledsager med, for at komme med.

28. Aug

OBS! Husk badetøj + håndklæde, hvis du vil bade
OBS! Husk CD med den sang, som du vil optræde med.

OBS! Husk badetøj + håndklæde
OBS! Husk tøj der må blive vådt + skiftetøj, håndklæde og vandgevær.
OBS! Du skal give klubben tilladelse til at vi må bruge billeder af dig, hvis du skal
deltage. Billeder bliver brugt på Facebook, nyhedsbrev og hjemmeside. Nærmere
information om dette kan du få i klubben.

Rundbold
Tor

30. Aug

Kr. 20,Kr. 30,-

OBS! Husk tøj der må blive vådt + skiftetøj, håndklæde og vandgevær.

Fællesfoto
Tir

Kr. 75,Kl. 10:00 – ca. 16:00

Dåseskjul

Kl. 18:30
Kl. 19:00

Kr. 20,Kl. 16:00 – ca. 21:00

Kryds

