KLUB SVANEN
STEDET FOR ET AKTIVT FRITIDS- OG VOKSENLIV
Dag

Tir

Dato

Aktivitet

Personale

LUKKET - NYTÅRSDAG

1. Jan

Tor

3. Jan

Tegn og gæt

Ki

Ti

Ca

As

Tir

8. Jan

Modeshow + Barudvalgsmøde

Ki

Ti

Jo

Ta

Tor

10. Jan

Puslespilskonkurrence

Ki

Ti

Ca

As

Tir

15. Jan

Yoga + Klubrådsmøde

Ti

Jo

Ta

Lo

Tor

17. Jan

Dartturnering

Ki

Ti

Ca

As

Tir

22. Jan

Sang og musik med Jonas

Ki

Ti

Jo

Ta

Tor

24. Jan

Kør som Kevin

Ki

Ti

As

Ta

Tir

29. Jan

DJ for en aften med dans

Ki

Ti

Jo

Ta

Tor

31. Jan

Kreaværksted: Smykker med perler

Ki

Ti

As

Ta

Tir

5. Feb

Vinter OL

Ki

Ti

Jo

Ta

Tor

7. Feb

Hockeyturnering

Ki

Ti

Ca

As

Tir

12. Feb

Musikquiz med Leif

Ki
S

Ta

Lo

De

Tor

14. Feb

Valentins-smoothie

Ki

Ca

As

Ta

Tir

19. Feb

Svane-factor med pårørende og dommere

Ki

Ti

Jo

Ta

Tor

21. Feb

Gæt en ting

Ki

Ti

Ca

As

Tir

26. Feb

Linedance + Afsløring af årets klubmedlemmer + æresmedlem

Ki

Ta

Jo

Lo

Tor

28. Feb

Kreaværksted: Fastelavnsmasker

Ki

Ti

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. 161

SIDEN SIDST
2019 nærmer sig med hastige skridt og derfor er det også blevet
tid til nyhedsbrevet for januar og februar. Nyhedsbrevet er blevet
fyldt op med en masse spændende aktiviteter, som vi glæder os til
at afholde sammen med jer.
I november og december var der fyldt op med en masse
juleaktiviteter og derfor har vi også julehygget en masse i klubben.
Vi har blandt andet været på vores årlige juletur til Tivoli, vi har
lavet julegaver og en masse andre juleaktiviteter.
Nu skal det så ikke handle om julen mere og derfor finder du ikke
én eneste aktivitet, som hedder noget med jul 
Derimod finder du en masse andre sjove aktiviteter.
… og en masse nye!
Vi skal blandt andet prøve tegn og gæt, yoga, gæt en ting og så
skal vi afholde Svane-factor. Svane-factor blive lidt lige som Xfactor, som du kender fra TV. Her vil der være en jury til stede,
som er med til at udvælge, hvem af de 12 deltagere, som skal gå
videre til finalen, hvor publikum får lov til at stemme om, hvem der
skal vinde. Svane-factor og alle de andre aktiviteter, kan du læse
meget mere om i nyhedsbrevet.
I nyhedsbrevet kan du også finde gamle kendinge som modeshow,
DJ for en aften og vinter OL – og så er det selvfølgelig også I dette
nyhedsbrev, hvor du finder information om afstemning til årets
mandlige og kvindelige klubmedlem, som afsløres sammen med
årets æresmedlem på samling tirsdag den 26. februar.

JANUAR – FEBRUAR 2019

INDHOLD I
NYHEDSBREVET
STATUS PÅ OVERGANG

TEGN OG GÆT

MODESHOW

YOGA

DJ FOR EN AFTEN

KREAVÆRKSTED

VINTER OL

SVANE-FACTOR
GLÆDER I JER TIL 2019 LIGE SÅ MEGET SOM OS?

GÆT EN TING

ÅRETS ÆRESMEDLEM

ÅRETS KLUBMEDLEM

JANUAR – FEBRUAR 2019
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STATUS PÅ OVERGANG
Den 1. januar 2018 blev Klub Svanen en del af Ringsted Kommune. Jeg ved, at der var
mange der frygtede denne overgang. Set fra min og medarbejderne i Klub Svanens side,
er det gået godt og i det store hele problemfrit.
For medlemmer i klubben har den største ændring nok været at opkrævningen af
kontingent, som tidligere enten blev gjort via bankoverførsel eller kontant, nu for alle
medlemmerne er via regning. I den forbindelse er der blevet ryddet op i medlemslisten og i
skrivende stund er der 92 medlemmer i Klub Svanen.
Vi har i 2018 skåret ned på endagsture i weekenderne, da økonomien ikke kunne bære
disse ture; der har dog været et par enkelte ture. Byrådet har i 2019 bevilget 65.000 kr. til
at vi kan gennemføre endagsture i weekenderne igen. Det er vi meget glade for.
Almindelige klubaftener gennemføres som de altid har været gennemført. Vi har i 2018
haft mange medlemmer på disse aftener, i gennemsnit har der været 39 medlemmer,
hvilket vi er meget glade for. Der er altid en fantastisk stemning og stor opbakning til de
planlagte aktiviteter.
Klub Svanen har stadig deres Klubråd, som holder møder hver anden måned. Jeg synes,
det er nogle meget konstruktive møder, hvor medlemmerne er aktive og deltagende i Klub
Svanens virke.
Derudover har Klub Svanen også stadig et barudvalg, som holder møder efter behov.
Udvalget beslutter, hvad der skal være i baren, som er et meget besøgt sted på
klubaftener.
Team Butterfly har også fortsat deres store arbejde med at spille til diverse arrangementer
både i klubben, men også andre har fået glæde af deres diskotek.
Som altid, har vi i år afholdt vores årlige fest. Det var en fantastisk fest med masser af
glade medlemmer.
For personalet i Klub Svanen er der sker en del ændringer, dels den måde de er ansat på,
den måde de skal handle ind til klubben på og så har de fået ny leder. Alle medarbejdere
har taget overgangen på en meget konstruktiv og positiv måde, som har gjort det let for
mig at overtage ledelsen af Klub Svanen.
Til slut vil jeg endnu engang takke for den gode modtagelse, som jeg har fået i klubben.
Klubleder
Birthe Hansen
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TEGN OG GÆT
Torsdag den 3. januar skal vi afprøve tegn og gæt.
Tegn og gæt går ud på, at deltagerene bliver opdelt i hold.
Én deltager fra holdet får et billede, som de må kigge på i 10 sekunder.
Når de 10 sekunder så er gået, skal deltageren prøve at tegne tingen.
Hvis holdet kan gætte, hvad deltageren har tegnet, får holdet ét point.
Det hold som til sidst har flest point, vinder tegn og gæt.

Er du vil med at tegne og gætte?
Så er det helt sikkert en leg der er noget for dig!
OBS! Man behøver ikke være en mester-tegner for at være med!
Det handler om at have det sjovt og ALLE kan være med.

MODESHOW
Den røde løber er rullet ud – spotlyset er tændt og musikken spiller!
Den 8. januar er det tid til modeshow!
De tilmeldte skal ud og gå på den røde løber og vise deres fineste tøj frem.
Måske har de endda fået noget rigtig fint tøj i julegave, som de gerne vil vise frem?
De tilmeldte får lov til at gå et par runder på den røde løber til musikken.
Herefter holder vi en pause og de som har lyst, skifter tøj til sæt nr. 2
og så starter vi op på den røde løber igen.
Det betyder, at alle tilmeldte må vise 2 sæt tøj, men de skal selv kunne skifte tøjet i pausen.
Alle kan deltage i modeshowet, men man skal selv have ledsager med til at hjælpe en,
hvis man ikke selv kan gå på den røde løber eller skifte tøj.

Vi glæder os til at se jer give den gas på den røde løber!
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YOGA
Tirsdag den 15. januar skal vi afprøve noget helt nyt; nemlig yoga.
Yoga er en effektiv og god form for motion, men hvor alle kan deltage – uanset deres fysiske form.
Yogaøvelserne motionerer kroppen i et roligt tempo, som og så giver kroppen en ro og bevidsthed.
Yoga fokuserer rigtig meget på åndedrættet og det kan være med til at give en mere ro i hverdagen.
Yoga er en aktivitet for alle medlemmer!
For at deltage skal man have noget tøj på, som er behageligt og som man kan bevæge sig i.
Hvis man ikke kan se øvelserne, skal man have en ledsager med til at guide en.
Efter øvelserne skal vi lave afspænding og her skal man ligge stille.
Derfor er det en rigtig god idé at have et par ekstra strømper og en trøje med, da man godt kan blive lidt
kold, da kroppen køler ned under afspænding. Et tæppe kan også være en god idé til at tage over sig.
Man må meget gerne medbringe sin egen yoga-måtte eller liggeunderlag, da klubben kun har 15 underlag.
Det er også en rigtig god idé at medbringe en drikkedunk.
Yoga er en rigtig god aktivitet for de som gerne vil i bedre form og måske gerne vil tabe sig lidt.
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NYHEDSBREV NR. 161

DJ FOR EN AFTEN
… med masser af dans!
Tirsdag den 29. januar gentager vi succesen ”DJ for en aften”.
Her får 5 muligheder for skiftevis at være aftenens DJ, mens resten
af klubbens medlemmer danser til al den gode musik!
For at være ”DJ for en aften” skal man selv medbringe CD’er med de sange,
som man gerne vil spille i løbet ad aftenen. Man får lov til at spille i ca. 15 minutter,
det vil sige 5-6 sange pr. DJ – med mindre der ikke bliver fyldt op på pladserne;
så får man lov til at spille lidt mere.
Jonas står selvfølgelig klar til at hjælpe til, så det kommer
til at gå strygende let at være DJ.
Alle andre får selvfølgelig lov til at komme ned og høre den gode musik
og de får rig mulighed for at svinge træbenene, da der selvfølgelig
skal danses til al den gode musik!

Vi glæder os til at se jer bag ved DJ-pulten.
… og på dansegulvet!

JANUAR – FEBRUAR 2019

NYHEDSBREV NR. 161

KREAVÆRKSTED
Torsdag den 31. januar og torsdag den 28. februar, skal vi afholde kreative værksteder.
Herunder kan du læse lidt om, hvad der skal laves til de 2 forskellige værksteder.

SMYKKER MED PERLER
Torsdag den 31. januar skal vi lave smykker.
Der vil være mulighed for at lave armbånd og
halskæder som bliver pyntet med perler.
Man skal selv kunne lave perlekæderne eller også
skal man have en ledsager med, som kan hjælpe en,
da vi desværre ikke har hænder nok til at hjælpe alle.
Der kan max være 14 med til aktiviteten og tilmelding
sker efter først til mølle-princip.

FASTELAVNSMASKER
Fastelavn er lige rundt om hjørnet og derfor skal vi selvfølgelig
lave fastelavnsmasker torsdag den 28. februar.
Maskerne skal males og det skal man selv kunne gøre.
Hvis man ikke kan det, skal man have en ledsager med til at
hjælpe en. Vi har nemlig ikke hænder til at hjælpe alle.
Der kan max være 14 med til aktiviteten og tilmeldingen sker
efter først til mølle-princip. Man skal derfor være hurtig, hvis
man skal have en af pladserne.

Vi håber, at I glæder jer lige så meget som os til de kreative værksteder!
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VINTER-OL
Vinter-OL er tilbage og vi er klar med hele 5 discipliner, hvor der skal kæmpes!
Hvem mon vinder vinter-OL i år?

Disciplinerne der skal kæmpes i er
-

Curling
Ishockey

-

Ski-løb
Ski-skydning

-

Is på tid

Der vil selvfølgelig være en præmie til den, som klarer sig bedst i alle disciplinerne.

LUKKEDAGE PÅ KONTORET

Tirsdag den 8. januar
Tirsdag den 15. januar
Tirsdag den 19. februar

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

JANUAR – FEBRUAR 2019

NYHEDSBREV NR. 161

PÅRØRENDE ER
MEGET VELKOMNE!

Tirsdag den 19. februar afholder Klub Svanen for første gang ”Svane-factor”.
”Svane-factor” bliver lidt, som I kender X-factor fra TV – nemlig en sangkonkurrence.
Til vores ”Svane-factor” vil der være to gæstedommere.
Gæstedommerne bedømmer de 12 deltagere og giver dem mellem 1 og 5 stjerner
ud fra hver kategori. De 3 medlemmer, som til sidst samlet har fået flest stjerner, får
lov til at gå videre til finalen, hvor de skal optræde med deres sang endnu engang.
Nu er det så publikums tur til at stemme på, hvem af 3 tre, som skal løbe med titlen,
som den første vinder af Svane-factor. Der vil være et flot diplom til 1., 2. og 3. præmien.
Showet starter klokken 19:00 og de 12 deltagere skal være i klubben senest 18:45.
Deltagerne skal selv medbringe en CD, med den sang, som de vil optræde med.

Deltagernes bedømmes på følgende:
LYRIK
Hvor godt kan deltageren sangen? Kan deltageren melodien?
☆
OPTRÆDEN
Bevæger deltageren sig på scenen? Danser deltageren? Står deltageren helt stille?
☆
PUBLIKUM
Synger publikum med? Danser publikum? Klapper publikum?
☆
SANGVALG
Er det en sang der er svær at synge? Er det en ukendt sang? Rører den publikum?
☆
SVANE FACTOR
Gjorde deltageren det overordnet godt? Er det noget man har lyst til at høre igen?

HUSK: Vi skal have en fest, så man skal ikke blive sur, hvis man ikke går videre.
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GÆT EN TING
Torsdag den 21. februar, skal vi afprøve en ny aktivitet.
Vi skal nemlig lave ”gæt en ting”, hvor man, som navnet også
antyder, skal gætte en ting.
Det kommer til at foregå sådan, at der er nogle ting, som bliver
gemt og så skal man føle sig frem til hvilken ting det er.
Det vil sige, at man ikke kan se tingen, men man kan røre tingen.
Vi lover, at der ikke er gemt nogle farlige ting – men vi ved også
godt, at det kan være rigtig skræmmende, at skulle røre ved noget,
som man ikke ved hvad er. Vi ved dog, at Klub Svanen har de sejeste
medlemmer og derfor skal de nok klare udfordringen!

ÅRETS
ÆRESMEDLEM
Personalet udvælger hvert år, et medlem, som de synes har gjort et
særligt positivt indtryk på dem i klubben. Det kan være et medlem, som har
rykket sig rigtig meget, været ekstra hjælpsom eller som har skabt ekstra
god stemning i klubben.
VINDEREN AF DEN FORNEMME TITEL SOM ÅRETS ÆRESMEDLEM, VIL
BLIVE OFFENTLIGGJORT PÅ SAMLING TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR.
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ÅRETS
KLUBMEDLEMMER
Med årets første nyhedsbrev følger også altid kåring af årets kvindelig klubmedlem og årets mandlige
klubmedlem. Det er titler, som går til en kvinde og en mand, som har gjort det ekstra godt i Klub Svanen.
Som altid er det medlemmerne der bestemmer, hvem der har fortjent at vinde.
Det kan f.eks. være de har deltaget i rigtig mange aktiviteter, at de har hjulpet meget til eller at de har været
nogle rigtig gode venner – men det kan også være noget helt andet, som de har gjort, som du synes gør, at
de fortjener at vinde.
For at være med til at bestemme hvem der skal have titlen i år, skal du svinge ind forbi Kimmie på
kontoret og hente din stemmeseddel, som så skal ligges i stemmeboksen. Du må stemme på én
mand og én dame. Manden og kvinden med flest stemmer, vinder.
Din stemme er anonym. Det betyder, at der ikke er nogle som får at vide, hvem du har stemt på.
Du kan dog kun stemme én gang og derfor udleveres der kun én stemmeseddel pr. medlem.
Husk at afgive din stemme, på dem som du synes fortjener at vinde!
Klub Svanen er medlemmernes sted og derfor er det også vigtigt,
at man som medlem er med til at stemme.

Hvem synes du fortjener at vinde?

VINDERNE VIL BLIVE OFFENTLIGGJORT PÅ SAMLING TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR.

AKTIVITETSTILMELDING
JANUAR – FEBRUAR 2019
JANUAR – FEBRUAR 2018
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LUKKEDAGE PÅ KONTORET

Navn:_________________________________________________

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

Tirsdag den 8. januar
Tirsdag den 15. januar

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

Tirsdag den 19. februar

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

Tirsdag

Dato

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

Aktivitet

Pris / Tid

LUKKET - NYTÅRSDAG

1. Jan

Torsdag

3. Jan

Tegn og gæt

Tirsdag

8. Jan

Modeshow

Torsdag

10. Jan

Puslespilskonkurrence

Tirsdag

15. Jan

Yoga

Torsdag

17. Jan

Dartturnering

Tirsdag

22. Jan

Sang og musik med Jonas

Torsdag

24. Jan

Kør som Kevin

Tirsdag

29. Jan

DJ for en aften med dans

Man må vise 2 sæt tøj. Man skal selv kunne skifte tøjet i pausen.

Husk tøj du kan røre dig i! Medbring gerne yogamåtte, ekstra trøje, strømper, tæppe og drikkedunk.

SÆT KRYDS HER, HVIS DU ØNSKER AT VÆRE DJ FOR EN AFTEN 
SÆT KRYDS HER, HVIS DU BARE GERNE VIL DANSE TIL MUSIKKEN 

Kreaværksted: Smykker med perler

Torsdag

31. Jan

Tirsdag

5. Feb

Vinter OL

Torsdag

7. Feb

Hockeyturnering

Tirsdag

12. Feb

Musikquiz med Leif

Torsdag

14. Feb

Valentins-smoothie

Tirsdag

19. Feb

Svane-factor med pårørende og dommere

Man skal kunne sidde med perlerne selv eller have en ledsager med.

OBS! Der vil være sukker og gluten i.

Showstart kl. 19:00
Kom i god tid!

SÆT KRYDS HER, HVIS DU ØNSKER AT VÆRE PUBLIKUM TIL SVANE-FACTOR 

Senest kl. 19:00

SÆT KRYDS HER, HVIS DU ØNSKER AT OPTRÆDE TIL SVANE-FACTOR 
Husk at medbringe CD med en sang du gerne vil optræde med!

Senest kl. 18:45

Torsdag

21. Feb

Gæt en ting

Tirsdag

26. Feb

Linedance

Torsdag

28. Feb

Kreaværksted: Fastelavnsmasker

Husk tøj du kan røre dig i.

Man skal kunne male masken selv eller have en ledsager med.

Kryds

