KLUB SVANEN

STEDET FOR ET AKTIVT FRITIDS- OG VOKSENLIV
Dag

Dato

Aktivitet

Personale

Tir

2. jul

Ansigtsmaling + Klubrådsmøde

Ki

Ti

Ta

Lo

Tor

4. jul

Madbix ”Pølser fra grillen”

Ki

Ti

Ca

Lo

Tir

9. jul

Rundbold

Ki

Ti

Jo

Lo

Tor

11. jul

Sommer-Svaneløb med diplomer

Ki

Ti

Ca

Lo

Lør

14. jul

En panda’tastisk tur til Zoologisk have

Ki

Ti

Tir

16. jul

Sommersang om bålet

Ki

Ti

Jo

Lo

Tor

18. jul

Kreaværksted: Mal på sten

Ki

Ti

Lo

Tir

23. jul

Under åben himmel

Ki

Lo

Tor

25. jul

Kongespil

Ki

Ta

Tir

30. jul

Stikbold

Ki

Ta

Tor

1. aug

Musik udenfor med Butterfly

Ki

Ca

Ta

Tir

6. aug

Sommer OL

Ki

Jo

Ta

Tor

8. aug

Istur til byen

Ki

Ca

Ta

Tir

13. aug

Vandkamp

Ki

Ti

Jo

Ta

Tor

15. aug

Stoledans/stopdans

Ki

Ti

Ca

Lo

Tir

20. aug

Besøg på Ravnshøj

Ki

Ti

Jo

Ta

Tor

22. aug

Sommer-trekamp

Ki

Ti

Ca

Lo

Tir

27. aug

Gemmeleg + Tur til Ripleys

Ki

Ti

Jo

Ta

Tor

29. aug

Billedlotteri med fut i

Ti

Ta

Lo

Lo

Ca

KLUB SVANEN
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Anlægsvej 7
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Web: www.klubsvanen.dk
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JULI - AUGUST 2019

SIDEN SIDST
Siden sidste nyhedsbrev, har vi desværre været så uheldige,
at vi måtte sige farvel til vores alle sammens Asger. Asger
har været en del af klubbens faste personale gennem mange
år, men det var desværre tid til at Asger skulle prøve kræfter
med nogle nye ting.
Vi ønsker al held og lykke i fremtiden og glæder os over, at
Asger ind imellem stadig vil komme som vikar i klubben.
I forbindelse med at Asger er stoppet, har vi selvfølgelig også
skulle finde et nyt personale. Det bliver et kendt ansigt,
nemlig Louise som igennem den senere tid har været vikar i
klubben. Louise overtager Asgers vagter om torsdagen.
Fordelingen af personalet ser derfor som
udgangspunkt ud som følger:
Tirsdag: Tine, Kimmie, Jonas og Tina.
Torsdag: Tine, Kimmie, Camilla og Louise.
I længere tid har vi gået med tanken om, hvad vi kunne gøre,
fordi der altid er så meget larm omkring baren. Det hjælper
selvfølgelig når vejret er godt, fordi vi kan rykke baren
udenfor. Derudover tester vi, at baren åbner klokken ca.
18:50, så der er nogle der kan handle i baren INDEN
samling.
Det betyder også, at baren lukker igen klokken 19:00 mens
der er samling. Står man i kø på det tidspunkt er det altså
”bare” ærgerligt og man må vente indtil samling er slut og
baren åbner igen.
Vi håber, at dette kan hjælpe en lille smule på problemet med
larm omkring baren. Hvis der er nogle andre, som har nogle
gode ideer til, hvordan vi ellers ville kunne reducere larmen
omkring baren, skal I være hjertelig velkomne til at fortælle
os jeres ideer, så vi kan arbejde videre med dem.

JULI - AUGUST 2019
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MADBIX
Vi har i en længere periode holdt pause fra vores faste madbix, men vi
synes det var tid til, at der igen skulle en madbix på planen. Derfor har vi
selvfølgelig fået gjort plads til en i kalenderen for juli og august.
Torsdag den 4. juli afholder vi madbix med ”pølser fra grillen”-tema.
Det betyder at vi skal have lækre pølser lavet på grillen, brød, salat
og forhåbentlig med en masse solskin ovenpå. Vi regner nemlig med
at solen har varmet luften godt, så vi kan spise udenfor.
Skulle det være dårligt vejr, rykker vi dog indenfor.
Som altid regner vi med at spise ca. klokken 19:00 og det
koster 30,- at deltage. Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 2. juli
og man SKAL betale sammen med sin tilmelding.

SOMMER
SVANELØB
Torsdag den 11. juli er Camilla klar med endnu et svaneløb.
Da vejret gerne skulle være helt fantastisk denne dag, har
Camilla lovet at lave en længere rute, så I virkelig kan komme
ud og nyde vejret.
Som altid vil der selvfølgelig være diplomer til alle som
gennemfører – og præcis som vi plejer, bestemmer man
selv om man vil gå eller løbe ruten. Hvis man vælger at gå,
kan man gå med den store flok, hvor Camilla selvfølgelig
viser vej for alle 
Skal du med på et dejligt sommer-svaneløb?
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UNDER
ÅBEN
HIMMEL
Vi gentager succesen fra sidste år.
Vi afholder nemlig igen ”Under åben himmel”
hvor det er jer der er stjernerne.
Det foregår på den måde, at vi udenfor sætter
musikken op – og så kan de der har tilmeldt sig,
hoppe op på scenen og give et nummer.
Der er ikke nogen præmier – det er bare ren og skær
hygge med musik og optræden, som I er så sindssygt
gode til!

Der kan max være 16 til at optræde og tilmelding
sker efter først til mølle-princip.
Husk: tilmeld dig kun, hvis du ved at du rent faktisk
kommer, for der er rigtig mange som gerne vil deltage,
og det ville være ærgerligt at tage en plads, for en af
dem, hvis du så slet ikke kommer.

JULI - AUGUST 2019
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SOMMER OL
Det er blevet tid til endnu en omgang sommer OL.
Her skal der kæmpes i følgende 5 kategorier:
- Højdespring
- Længdespring
- 100 meter løb
- Kuglestød
- Styrkeprøve
Mon du kan vinde sommer OL i Klub Svanen?

ISTUR TIL BYEN
Torsdag den 8. august skal vi på istur til byen.
Her går vi i samlet flok til byen, for at spise en is.
Det koster 20,- at deltage i aktiviteten og der kan max
komme x med på turen. Hvis man skal deltage i aktiviteten
SKAL man være godt gående og man skal være trafiksikker.
Hvis man ikke er dette, SKAL man have en ledsager med.

VANDKAMP
Vi har i en længere periode holdt pause fra vores faste madbix, men vi
synes det var tid til, at der igen skulle en madbix på planen. Derfor har vi
selvfølgelig fået gjort plads til en i kalenderen for juli og august.
Torsdag den 4. juli afholder vi madbix med ”pølser fra grillen”-tema.
Det betyder at vi skal have lækre pølser lavet på grillen, brød, salat
og forhåbentlig med en masse solskin ovenpå. Vi regner nemlig med

JULI - AUGUST 2019
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BESØG PÅ
RAVNSHØJ
Tirsdag den 20. august skal vi gentage succesen med
et besøg på Ravnshøj. Klubben har nemlig mange medlemmer
som bor og/eller arbejder på Ravnshøj og vi har igen i år været
så heldige, at få lov til at komme på besøg.
Vi skal en tur rundt og se området, vi skal hygge med snobrød
om bålet og vi skal hilse på hestene – og måske er vi også
heldige, at der er lidt kaffe og kage.
Man skal spise aftensmad hjemmefra, men sørg for at der er
plads til lidt lækkerier.
Vi skal køre fra klubben klokken 18:00, så sørg for at komme
5-10 minutter før, så du er klar til afgang. Vi har nemlig ikke tid
til at vente. Vi er retur ved klubben ca. klokken 21:00.
Der kan max komme 14 med på turen og tilmelding sker
efter først til mølle-princip. Det betyder også, at man skal være
hurtig, hvis man skal have en af pladserne.
Sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 15. august.
Der skal være minimum 7 tilmeldte, for at turen bliver til noget.
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LUKKEDAGE PÅ
KONTORET

Navn:_________________________________________________

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

Torsdag den 4. juli: Begrænset åbent

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

Tirsdag den 23. juli: LUKKET

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.

Tirsdag den 13. august: Begrænset åbent

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

Tirsdag den 20. august: LUKKET
Tirsdag den 27. august: LUKKET

Aktivitet

Pris / Tid

Kryds

Ansigtsmaling
Tirsdag

2. jul
Klubrådsmøde

Torsdag

4. jul

Madbix ”Pølser fra grillen”

Tirsdag

9. jul

Rundbold

Torsdag

11. jul

Sommer-Svaneløb med diplomer

Kl. 19:00
Kr. 30,-

En panda’tastisk tur til Zoologisk have
OBS! Vi kører kl. 11:00. Kom 5 minutter før, så du er klar til afgang. Vi har ikke tid til at vente.
Man skal være godt gående for at deltage i aktiviteten, da vi skal gå meget rundt.

Lørdag

14. jul

Kl. 11:00 – ca. 17:00
Kr. 250,-

Klubben sørger for bagel, som vi spiser ved ankomst. Kryds af herunder, hvilken du vil have. OBS! Der laves ikke særbestillinger.
Grov bagel med krydderurte cream cheese,
tandorri kylling, salat, gulerod, agurk og creme
fraiche dressing.

Tirsdag

16. jul

Sommersang om bålet

Torsdag

18. jul

Mal på sten

Tirsdag

23. jul



Sesam bagel med krydderurte cream cheese,
karry kylling, salat, agurk, majs og karry
dressing.



Under åben himmel
Skriv her hvilken sang du vil synge:

Torsdag

25. jul

Kongespil

Tirsdag

30. jul

Stikbold

Torsdag

1. aug

Musik udenfor med Butterfly

Tirsdag

6. aug

Sommer OL

Torsdag

8. aug

Istur til byen

Tirsdag

13. aug

Vandkamp

Torsdag

15. aug

Stole/stopdans

Tirsdag

20. aug

Besøg på Ravnshøj

Torsdag

22. aug

Sommer-trekamp

OBS! Man skal være godt gående for at deltage. Man skal have ledsager med, hvis man ikke er trafiksikker.

Kl. 19:30
Kr. 20,-

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

OBS! Vi kører kl. 18:00. Kom 5 minutter før, så du er klar til afgang. Vi har ikke tid til at vente.

Kl. 18:00 – 21:00

Gemmeleg
Tur til Ripleys
Tirsdag

27. aug

OBS! Vi kører kl. 16:00. Kom 5 minutter før, så du er klar til afgang. Vi har ikke tid til at vente.
Man skal være godt gående for at deltage i aktiviteten og bygningerne er ikke handicapvenlige.

Kl. 16:00 – ca. 21:00
Kr. 150,-

Klubben sørger for bagel, som vi spiser ved ankomst. Kryds af herunder, hvilken du vil have. OBS! Der laves ikke særbestillinger.
Grov bagel med krydderurte cream cheese,
tandorri kylling, salat, gulerod, agurk og creme
fraiche dressing.

Torsdag

29. aug

Billedlotteri med fut i



Sesam bagel med krydderurte cream
cheese, karry kylling, salat, agurk, majs og
karry dressing.



