KLUB SVANEN
STEDET FOR ET AKTIVT FRITIDS- OG VOKSENLIV
Dag

Dato

Aktivitet

Personale

Tir

4. Sep

Syng med Seebach

Ki

Ti

Ja

Jo

Tor

6. Sep

Svane-løbet

Ki

Ti

Ca

As

Tir

11. Sep

Svanespillet + Barudvalgsmøde

Ki

Ti

Ja

Jo

Tor

13. Sep

Tøseaften med film

Ki

Ti

Ca

As

Tir

18. Sep

Modeshow

Ki

Ti

Tor

20. Sep

”Kør som Kevin”

Ki

Ti

Ca

As

Tir

25. Sep

Madbix

Ki

Ja

Jo

Tor

27. Sep

Puslespilkonkurrence + Diskoteksmøde

Ki

Ti

Ca

As

Tir

2. Okt

Ølsmagning + Klubrådsmøde

Ki

Ti

Jo

As

Tor

4. Okt

Disney-aften med quiz

Ki

Ti

Ca

Ja

Tir

9. Okt

Grib mikrofonen

Ki

Ti

Jo

Tor

11. Okt

Kreaværksted: Pynt til festen

Ki

Ti

Ca

Tir

16. Okt

Hockey-turnering

Ki

Jo

As

Tor

18. Okt

Herreaften med film

Ki

Ca

As

Tir

23. Okt

Poolturnering

Ki

Ti

Jo

Tor

25. Okt

Den store bagedyst ”Halloween special”

Ki

Ti

Ca

Lør

27. Okt

Handicap Grandprix

Ti

Ki

Tir

30. Okt

Halloween

Ki

Ti

Jo

Lør

3. Nov

Fest

Ki

Ti

Jo

As

As

Ca

As

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. 159

SEPTEMBER – OKTOBER 2018

INDHOLD I
NYHEDSBREVET
SYNG MED SEEBACH

SIDEN SIDST
Siden sidste nyhedsbrev har vi nydt den danske sommer i fulde drag!
Som alle andre, har vi i klubben også haft det super varmt, men det
har heldigvis ikke afholdt os fra en fantastisk sommer.
Vi har været på en super sjov, udfordrende og anderledes sommertur
til Kalvehave, hvor vi virkelig har hygget os. Derudover har vi
selvfølgelig også haft plads til vore årlige vandkamp, vi har været på
istur og vi har afholdt madbix i vildmarken – og så har vi kastet en
masse flødeboller på Asger til ”ram æslet”.
Nu venter efteråret lige rundt om hjørnet og vi har fyldt kalenderen
op med spændende aktiviteter. Nogle af dem er gamle kendinge som
modeshow og hockey-turnering – og nogle af de andre er helt nye
aktiviteter, som du kan læse meget mere om her i nyhedsbrevet.
Vi glæder os til at gå efteråret i møde sammen med jer.

SVANE-LØBET

TØSEAFTEN

MODESHOW

KØR SOM KEVIN

PUSLESPILSKONKURRENCE

DISNETAFTEN

KREAVÆRKSTED

HERREAFTEN

DEN STORE BAGEDYST

HANDICAP GRANPRIX

HALLOWEEN

FEST
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SYNG MED SEEBACH
Tirsdag den 4.september, afholder vi en ”scenen er din” med Rasmus Seebach-tema.
Det betyder, at man denne aften kun må optræde med Rasmus Seebach sange.
Hvilken sang vil du optræde med?
Måske øde ø? Engel? 2017? Eller har du en anden favorit?
Som altid, vil der være en præmie til 1., 2. og 3. pladsen – og mon ikke at der mellem
præmierne gemmer sig nogen gode ting og sager med Ralle-musen?
Der kan max være 12 deltagere til at optræde og tilmelding sker efter først til mølle.
Det betyder, at man skal være hurtig, hvis man gerne vil have en af de 12 pladser.
Sidste tilmeldingsfrist er den 30. august.
De tilmeldte skal selv medbringe en CD med den sang, som de gerne vil synge.
- og det skal selvfølgelig være en sang med Rasmus Seebach.
Showet starter klokken 19:00.
Det betyder, at der denne aften ikke bliver afholdt samling.
De tilmeldte skal komme i god tid, så de kan nå at få et nummer samt aflevere deres CD.
Denne aften må man MEGET gerne invitere pårørende med i klubben.
Der er ingen sidste tilmeldingsfrist som publikum, men giv gerne besked,
hvis du ved, at der kommer gæster, så vi kan sørge for nok borde og stole.
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SVANE-LØBET
Torsdag den 6. september laver vi svaneløbet.
Det er en helt ny aktivitet, så vi håber, at I vil bakke op om det.
Helt generelt går det ud på, at vi skal ud og løbe (eller gå) og få rørt os!
Det giver sådan en dejlig følelse i kroppen og man sover SÅ godt bagefter man har været aktiv.
Alle som gennemfører, enten ved at gå eller løbe, får selvfølgelig et
diplom, så man kan vise andre, hvor seje de har været.
Der vil blive lavet en rute, som man skal følge.

TØSEAFTEN
Torsdag dem 13. september er der dømt tøsehygge!
Vi finder popcorn og en rigtig tøsefilm frem og så skal der ellers bare hygges.
Vi sørger selvfølgelig også for lidt andre tøsesnacks og tøsedrinks.
Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 11. september.

MODESHOW
Tirsdag den 18. september afholder vi modeshow.
Det er rigtig længe siden, at vi sidst har afholdt modeshow,
så vi gennemgår lige hurtigt, hvordan det plejer at foregå.
Alle de tilmeldte har selv deres tøj med, som de gerne vil vise frem.
Man bestemmer selv, om man har tøjet på hjemmefra eller om man skifter i klubben.
Vi sørger for rød løber, musik og lys - og så skal man ellers bare gå ned ad catwalken
og lege man er er model.
Der kan max være 15 tilmeldte til at gå showet,
men der er IKKE nogen begrænsning på publikum.

De tilmeldte må gerne vise mere end ét sæt tøj,
men de skal selv kunne skifte tøjet – og de skal
være ret hurtige til at skifte om.
Det vil dog max være muligt at vise 2 sæt tøj.

Sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 13. september.
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KØR SOM KEVIN
Torsdag den 20. september finder vi playstation og ret frem
og så skal der ellers køres ræs som Kevin Magnussen.
Vi finder et mega fedt bilspil og så gælder det ellers om at få den bedste tid.
Der vil nemlig være en præmie til den hurtigste racerkører.
Der kan max være 10 med til aktiviteten og
tilmeldings sker efter ”først til mølle”-princip.
Hvem er den hurtigste racerkører i Klub Svanen?

PUSLESPILSKONKURRENCE
Torsdag den 27. september skal vi samle puslespil på tid!
Alle de tilmeldte får et puslespil og så bliver alle sat i gang til at samle det på samme tid.
Herefter gælder det så om, at være den, som er hurtigst færdig med at samle sit puslespil.
- og mon ikke, at der er en lille præmie, til den der først bliver færdig?
Der er ikke noget max på antal deltagere, men sidste tilmelding er torsdag den 20. september.

LUKKEDAGE PÅ KONTORET
Tirsdag den 4. september
Torsdag den 13. september
Tirsdag den 18. september
Tirsdag den 25. september
Tirsdag den 30. oktober
Man kan disse dage godt aflevere sine tilmeldinger, men
man først få sin kvittering den efterfølgende klubaften.
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DISNEYAFTEN
Vi gentager succesen torsdag den 4. oktober med en
Disney-aften. Er du en rigtig Disney-fan er denne aften
helt sikkert noget for dig.
Der kan max være 12 med til aktiviteten og sidst blev
pladserne revet væk, så du skal være hurtig, hvis du skal
have en plads.

KREAVÆRKSTED
Torsdag den 11. oktober skal vi i det kreative hjørne. Det
er nemlig blevet tid til endnu en omgang kreativt
værksted og denne gang skal vi lave pynt til vores fest,
som vi afholder lørdag den 3. november.
Det betyder også, at man ikke får det man laver med
hjem. Til gengæld kan man nyde synet af det til festen.
For at deltage skal man selv kunne sidde og klippe, tegne
og klistre. Hvis man ikke kan dette, skal man have en
ledsager med, da vi desværre ikke har hænder til at
hjælpe én til én.
Der kan max være 10 med og sidste
tilmelding er torsdag den 4. oktober.

SEPTEMBER – OKTOBER 2018
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HERREAFTEN
Torsdag den 18. oktober afholder vi herreaften.
Denne gang bliver det en filmaften med snack og mandehørm på det store lærred.
Der er ingen max tilmelding og der er heller ikke nogen sidste tilmeldingsfrist.
Det eneste det kræver for at deltage er godt humør.
Vi ved endnu ikke hvilken film vi skal se,
men vi lover at det bliver en rigtig drengerøvsfilm.

DEN STORE BAGEDYST
Torsdag den 25. oktober afholder vi igen
”den store bagedyst” og kan du gætte temaet denne gang?
Du har gættet helt rigtigt, hvis du har gættet på ”halloween tema”.
Halloween er nemlig lige rundt om hjørnet og derfor skal der selvfølgelig
laves uhyggelige kreationer.
Som altid er vilkårerne som følger:
Man skal selv kunne pynte sit bagværk. Hvis man ikke kan dette,
skal man have en ledsager med, da vi ikke har hænder til at hjælpe én til én.
Der vil være sukker og gluten i bagværket.
Man får ikke bagværket med hjem.

SEPTEMBER – OKTOBER 2018
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HANDICAP
GRANDPRIX
Lørdag den 27. oktober afholdes Handicap Grandprix i Faxe og her skal klubben naturligvis med.
Dagen bliver fyldt med musik, når Krudtuglerne, sidste års vindere af Handicap Grandprix optræder.
Herefter skal vi høre de 10 sange som er kommet i finalen.
TAG MED OG HEP PÅ JERES KLUBKAMMERATER!
Karina, som er med i Krudtuglerne der vandt sidste år, er et af klubbens medlemmer.
Derudover er Sarah at finde i Sunshineband som stiller op i år!
Vi mødes ved Bjælken, Østre Parkvej 2E, 4100 Ringsted klokken 11:30.
Her kører vi afsted til Faxe og får en forrygende dag.
Vi kører hjem igen klokken 17:30 og vi er derfor tilbage ved Bjælken ca. kl. 18:00.
Vi HÅBER at vi når ar høre, hvem der vinder. Dette nåede vi desværre ikke sidste år, da der var
forsinkelser i programmet. Dette håber vi ikke sker i år, men vi kan ikke garantere noget.
Der vil være mulighed for at købe mad og drikkevarer, men da vi ikke ved HVAD man kan købe, skal
man måske overveje at spise en god frokost hjemmefra. Vi spiser IKKE aftensmad dernede.
Det koster kr. 200,- at deltage i arrangementet og der skal være minimum 5 tilmeldte for at turen
bliver til noget. Der kan max komme 7 med på turen. Hvis du har behov for en ledsager på turen,
koster det også kr. 200,- for denne at deltage – og så håber vi, at kunne finde på løsninger i forhold til
kørsel, så vi stadig kan have 7 medlemmer med på turen.
Husk at medbringe penge til køb af f.eks. drikkevarer og mad.

HALLOWEEN
Uhyggen spreder sig i klubben, når vi den 30. oktober afholder Halloween.
Vi skal lave forskellige ulækre lege…
Og til de som er interesseret, vil det og så være
muligt at få lavet en uhyggelig ansigtsmaling.
Der vil desuden være præmie til den der bedst udklædt.
TØR DU VÆRE MED?
Der kan max være 15 deltagere til arrangementet.
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Sidste tilmeldingsfrist er den 23. oktober.Tilmelding sker efter først til mølle princip.
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AKTIVITETSTILMELDING
SEPTEMBER – OKTOBER 2018
SEPTEMBER - OKTOBER 2018

NYHEDSBREV NR. 159

LUKKEDAGE PÅ KONTORET

Navn:_________________________________________________

Tirsdag den 4. september
Torsdag den 13. september

OBS! DU SKAL KUN SÆTTES KRYDS UD FOR
DE AKTIVITETER, DU ØNSKER AT DELTAGE I!

Tirsdag den 18. september
Tirsdag den 25. september

Aktiviteter der koster penge, bliver man IKKE skrevet på, før man har betalt.

Tirsdag den 30. oktober

Husk at give os besked, hvis du har 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.
Her kan du blandt andet kan finde sidste tilmeldings- og betalingsfrist.

Dag

Dato

Aktivitet

Tir

4. Sep

Scenen er din med Seebach

Tor

6. Sep

Svane-løbet

Tir

11. Sep

Svanespillet

Tor

13. Sep

Tøseaften med film

Tir

18. Sep

Modeshow

Tor

20. Sep

”Kør som Kevin”

Tir

25. Sep

Madbix

Tor

27. Sep

Puslespilkonkurrence

Tir

2. Okt

Ølsmagning

Tor

4. Okt

Disney-aften med quiz

Tir

9. Okt

Grib mikrofonen

Tor

11. Okt

Kreaværksted: Pynt til festen

Tir

16. Okt

Hockey-turnering

Tor

18. Okt

Herreaften med film

Tir

23. Okt

Poolturnering

Tor

25. Okt

Den store bagedyst ”Halloween special”

Lør
Tir

Du kan godt aflevere dine tilmeldinger
og betaling, men du får først din
kvittering den efterfølgende klubaften.

Pris / Tid

Sæt kryds, hvis du ønsker at optræde. Man skal SELV medbringe CD med den sang man vil synge.

Kryds

Kl. 19:00
Ingen samling

Husk tøj der er til at røre sig i.

Husk det tøj du gerne vil vise frem. Max 2 sæt pr. tilmeldte.

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

Kr. 20,-

Man får ikke tingene med hjem. Man skal have ledsager med, hvis man har brug for hjælp.

Husk tøj du kan røre dig i.

Der vil være sukker og gluten i. Man får det ikke med hjem.

27. Okt

Handicap Grandprix

30. Okt

Halloween

Kr. 200,Kl. 11:30 – ca. 18:00

Mødested: Bjælken, Østre Parkvej 2 E, 4100 Ringsted. Husk penge til at handle for.

Præmie til bedst udklædte. Vi spiser IKKE aftensmad sammen i år.

TILMELDING TIL FEST: Husk at gøre os opmærksomme på, hvis du har en ledsager med!
Ledsagere deltager gratis, men skal selv betale drikkevarer. Vi skal have madønske fra din ledsager også.

Lør

3. Nov

Fest

Kr. 100,Kl. 17:00 – 22:00

Festen afholdes i selskabslokalerne på Dronningsgade 30, 4100 Ringsted.
Husk at medbringe penge til køb af drikkevarer.

Sæt kryds ud for den pizza du ønsker.
Der kan ikke laves særbestilling.

Tomat, ost, skinke



Tomat, ost,
kødsauce, løg



Tomat, kebab, salat,
cremefraichedressing



