KLUB SVANEN
STEDET FOR ET AKTIVT FRITIDS- OG VOKSENLIV
Dag

Dato

Aktivitet

Personale

Tir

5. mar

Kreaværksted: Dørskilte

Ki

Ti

Jo

As

Tor

7. mar

Tegn og gæt

Ki

Ti

Ca

Ta

Søn

10. mar

Fastelavnsbrunch

Ki

Ti

Tir

12. mar

Filmaften + Klubrådsmøde

Ki

Ti

Jo

De

Tor

14. mar

Mama Camillas pizzaria

Lo

Ti

Ca

Ta

Tir

19. mar

Poolturnering

Ki

Ti

Jo

As

Tor

21. mar

Omvendt billedbanko

Ki

Ti

Ca

Ta

Tir

26. mar

Påske-ølsmagning

Ki

Ti

Jo

As

Tor

28. mar

Gækkebreve

Ki

Ti

Ca

Ta

Tir

2. apr

Kreaværksted: Knæhøj karse

Ki

Ti

Jo

Ta

Tor

4. apr

Påskeløb

Ki

Ti

Ca

As

Lør

6. apr

Påskebowling i Haslev

Ki

Ti

Tir

9. apr

Dart

Ki

Ti

Jo

Ta

Tor

11. apr

Den store bagedyst: Påskeedition

Ki

Ti

Ca

As

Tir

16. apr

Grib mikrofonen

Jo

As

Ta

Tor

18. apr

Tir

23. apr

Påskejagt

Ki

Ti

Jo

Ta

Tor

25. apr

Omvendt gemmeleg

Ki

Ti

Ca

As

Tir

30. apr

Hockey

Ki

Ti

Jo

Ta

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@ringsted.dk
Web: www.klubsvanen.dk

NYHEDSBREV NR. 162

INDHOLD I
NYHEDSBREVET

KREAVÆRKSTED

WEEKENDAKTIVITET:

FASTELAVNS-BRUNCH

MARTS - APRIL 2019

SIDEN SIDST
2019 er nu skudt i gang og vi har selvfølgelig – traditionen tro
– startet året ud med at stemme på årets kvindelige og
mandlige klubmedlem. Som altid er det medlemmerne, som
bestemmer hvilken kvinde og mand der skal løbe med titlen
og i år, stod det virkelig tæt imellem flere medlemmer.
Vinderne vil blive offentliggjort på samling sidst i februar og
indtil da, kan vi altså ikke løfte sløret for, hvem der er løbet
med sejren endnu. Den spænding må I vente på at få udløst
til næste nyhedsbrev.

OMVENDT BILLEDBANKO

GÆKKEBREVE

PÅSKELØB

Udover at medlemmerne finder årets klubmedlemmer, kårer
personalet hvert år ”årets æresmedlem”. Den titel går til et
medlem, som i løbet af året, har gjort et særligt positivt
indtryk på personalet. Det kan f.eks. være et medlem, som
har givet en ekstra hånd med, været en ekstraordinær god
ven, eller noget helt andet.
Æresmedlemmet bliver også offentliggjort på samling og
indtil da, bliver det altså holdt hemmeligt, hvem klubbens
personaler har peget på i år.

WEEKENDAKTIVITET:

PÅSKEBOWLING

GRIB MIKROFONEN

PÅSKEJAGT

OMVENDT GEMMELEG

Foråret er på vej og derfor har vi spækket nyhedsbrevet med
en masse spændende aktiviteter – og da påsken også er lige
rundt om hjørnet, kan du også finde nogle rigtig
påskeaktiviteter som f.eks.: påske-ølsmagning, påskeløb,
påskebowling og påskejagt.

Og så en lille update på vores klubaftener..
Vi er begyndt at have et fast, meget stort fremmøde. Det
betyder også, at vi er mange flere mennesker. Det betyder
heldigvis ikke noget et sted som Klub Svanen, da vores
medlemmer er super gode til at sprede sig ud og give plads
til hinanden.
Derudover er medlemmerne også blevet meget bedre til at
huske, at rydde op efter sig selv. Vi er ikke i mål med
oprydningen endnu, men vi er meget tættere end vi
nogensinde har været.
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KREAVÆRKSTED
I marts og april har vi planlagt to vidt forskellige kreative værksteder.
Som ved alle andre kreative værksteder klubben afholder, skal man have en ledsager med, hvis
man ikke selv kan lave tingene. Dette er meget vigtigt, da vi IKKE har mulighed for at hjælpe én til
én.

DØRSKILTE
Tirsdag den 5. marts skal vi prøve et nyt kreaværksted. Her skal vi nemlig lave dørskilte.
Egentlig går det bare ud på, at du selv får lov til at male på et dørskilt, som du så selv kan vælge,
om skal være til dig selv, til din mor eller far eller måske til din mormor og morfar?
Denne aften er det kun fantasien der sætter grænser for, hvor flotte dørskiltene skal være, så tag
dine bedste kreative evner med. Dem får du nemlig brug for denne aften.
Der kan max deltage 12 i dette kreative værksted og tilmelding sker efter først til mølle princip.

KNÆHØJ KARSE
Tirsdag den 2. april skal der sås karse, som kan bruges til de kommende påskefrokoster.
Man får selvfølgelig sin karse med hjem. Så kan det måske stå i køkkenet på bostedet eller måske
vil du gerne give det til din mor, så hun kan nyde din lækre karse på sine rugbrødsmadder?
Til dette kreative værksted kan der max deltage 14 og tilmeldingen sker efter først til mølle princip.

HUSK! Tilmeld dig kun, hvis du er sikker på du kommer!
Det er så ærgerligt, når I optager pladser for nogle andre, som gerne ville have været med, men I
så ikke kommer alligevel.
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FASTELAVNSBRUNCH
Søndag den 10. marts afholder vi fastelavnsfrokost.
Vi mødes klokken 11:00 i klubben, hvor der vil blive serveret lidt lækker brunch.
Her sidder man selv og smører sin mad og nyder det dejlige selskab.
Når vi er færdige med brunchen, skruer vi op for musikken og så er det ellers tid til at slå katten af
tønden. I plejer at være mega seje til at slå tønden ned, så hvem mon der i år bliver kattekonge og
kattedronning?
Det er selvfølgelig ikke rigtig fastelavn uden udklædning!
Derfor vil der også være præmie til den bedste udklædte – og vi vil lige minde jer om, at alle jeres
klubkammerater plejer at være mega opfindsomme med deres kostumer, så tænk dig godt om,
hvis du gerne vil løbe med titlen, som den bedste udklædte.
Når vi har kåret den bedste udklædning og spist en fastelavnsbolle, er det ved at være tid til at
vende næsen hjemad og vi lukker og slukker klokken 14:00.
Det koster 30,- at deltage i aktiviteten og betaling og tilmelding skal ske på kontoret senest torsdag
den 28. februar. Betaling skal ske sammen med tilmelding. Der kan max være 15 med til
aktiviteten og pladserne plejer at blive revet væk, så du skal være hurtig, hvis du gerne vil med.
Hvis du har en ledsager med, skal du oplyse dette sammen med din tilmelding.
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OMVENDT
BILLEDBANKO
Torsdag den 21. marts skal vi prøve en sprit ny aktivitet: omvendt billedbanko.
Det er en aktivitet som alle kan deltage i.
Det kommer til at foregå på den måde, at alle der deltager får et billede.
Alle starter med at stå op og der vil så blive trukket billeder.
Hvis ens billede bliver trukket, skal man sætte sig ned.
Den sidste der står op, vinder præmien.
Herefter laver en ny runde, hvor man skal rejse sig, hvis ens billede bliver trukket.
Den der til sidst sidder ned, vinder præmien.
Mon du er heldig at vinde en af præmierne?

GÆKKEBREVE
Påsken er lige rundt om hjørnet og derfor skal vi torsdag den 28. marts lave gækkebreve.
Der kan max deltage 12 i aktiviteten og man skal selv kunne klippe sit gækkebrev.
Hvis man gerne vil have, at klubben skal sende gækkebrevet, skal man medbringe adressen til
den, som gækkebrevet skal sendes til.
OBS! Klubben sender max 2 gækkebreve pr. tilmeldte, men man må gerne lave mange flere, så
skal man bare selv sørge for at få dem sendt afsted.
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PÅSKELØB
Torsdag den 4. april skal vi på endnu et løb!
Løbet bliver som i kender det fra ”Svaneløbet” og ”Nisseløb”.
Der vil være 2 ruter, en kort og en lang.
Hvis man gennemfører en af ruterne, får man et flot diplom for at have deltaget.
Som noget nyt tager vi vores cykel med på turen, så vi kan høre god musik,
mens vi går den lange rute. Man bestemmer selv, om man vil gå med i den
samlede flok på den lange rute, eller om man selv vil gå/løbe enten den
korte eller lange rute.
Alle får selvfølgelig udleveret et kort, så de kan finde rundt på ruten.
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GRIB MIKROFONEN
Tirsdag den 16. april skal vi igen afholde grib mikrofonen.
Det er lidt som scenen er din, men med live musik og uden præmier.
Det betyder at Jonas sidder klar med guitaren og spiller musikken
- og at der ikke bliver fundet nogle vindere.
På tilmeldingssedlen er der plads til, at du kan skrive hvilken sang du gerne vil synge.
Jonas hiver fat i de tilmeldte, hvis det – mod forventning – skulle være en sang han ikke kan spille.
Der er max 15 der kan optræde. Tilmelding sker efter først til mølle.

OMVENDT GEMMELEG
Torsdag den 25. april er det igen tid til en ny aktivitet: nemlig omvendt gemmeleg.
Omvendt gemmeleg leger man på denne måde:
Der er én person som gemmer sig. Alle andre tæller.
Når der er talt, er det tid til, at alle de andre skal ud og lede. Hvis man finder den person der har
gemt sig, skal man gemme sig sammen med personen – og sådan fortsætter det, indtil der kun er
én tilbage, som ikke har fundet alle de andre.
Den der er tilbage til sidst, er egentlig den der har vundet.
Det bliver med garanti sjovt – og hvis vi har tid til overs, kan det være vi også tager en helt
klassisk gemmeleg.
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AKTIVITETSTILMELDINGMARTS - APRIL 2019
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LUKKEDAGE PÅ KONTORET

Navn:_________________________________________________

Tirsdag den 16. april

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

Tirsdag den 23. april

Aktiviteter der koster penge, bliver man IKKE skrevet på, før man har betalt.
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 finde sidste tilmeldings- og betalingsfrist.

Dag

Dato

Du kan godt aflevere dine tilmeldinger og
betaling, men du får først din kvittering den
efterfølgende klubaften.
OBS! Kontoret er ikke åbent i weekenderne.

Aktivitet

Pris / Tid

Tirsdag

5. mar

Kreaværksted: Dørskilte

Torsdag

7. mar

Tegn og gæt

Søndag

10. mar

OBS! Du skal have ledsager med, hvis du ikke selv kan sidde og male dit dørskilt.

Kr. 30,Kl. 11:00 – 14:00

Fastelavnsbrunch
Præmie til bedste udklædte.

Sæt kryds her, hvis du har ledsager med 

Tirsdag

12. mar

Filmaften

Torsdag

14. mar

Mama Camillas pizzaria

Tirsdag

19. mar

Poolturnering

Torsdag

21. mar

Omvendt billedbanko

Tirsdag

26. mar

Påske-ølsmagning

Torsdag

28. mar

Tirsdag

2. apr

Kreaværksted: Knæhøj karse

Torsdag

4. apr

Påskeløb

OBS! Man får pizzaen med hjem til madpakken fredag. Der vil være gluten i dejen.

Gækkebreve
OBS! Du skal have ledsager med, hvis du ikke selv kan klippe.
Husk max 2 adresser, hvis klubben skal sende for dig.

OBS! Du skal have ledsager med, hvis du ikke selv kan.

Husk ordentligt fodtøj!

Påskebowling i Haslev
OBS! Husk at medbringe penge til at handle for.

Lørdag

6. apr

Kr. 25,Kl.13:15 – 17:15
Sæt kryds her, hvis du har ledsager med 
Sæt kryds her, hvis du kører selv 

Tirsdag

9. apr

Dart

Torsdag

11. apr

Den store bagedyst: Påskeedition
OBS! Der vil være sukker og gluten i kagerne!

Sæt kryds her, hvi du gerne vil optræde 

Grib mikrofonen
Tirsdag

16. apr

Hvilken sang vil du gerne synge?

Sæt kryds her, hvis du bare gerne vil være publikum 
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Torsdag

18. apr

Tirsdag

23. apr

Påskejagt

Torsdag

25. apr

Omvendt gemmeleg

Tirsdag

30. apr

Hockey

Kryds

