KLUB SVANEN
STEDET FOR ET AKTIVT FRITIDS- OG VOKSENLIV

Dag

Dato

Aktivitet

Personale

Tir

3. Sep

Tur til Thea

Ki

Jo

Ta

Lo

Tor

5. Sep

Kreaværksted: Muleposer

Ki

Ti

Ca

Lo

Lør

7. Sep

Store hestedag

Ca

Tir

10. Sep

Levende vendespil + Klubrådsmøde

Ki

Ti

Jo

Ta

Tor

12. Sep

Skattejagt

Ki

Ti

Ca

Lo

Tir

17. Sep

Fisketur + Fest med Team Butterfly

Ki

Ti

Jo

Ta

Tor

19. Sep

Perlerier

Ki

Ti

Ca

Lo

Tir

24. Sep

Ram æslet

Ki

Ti

Jo

Ta

Tor

26. Sep

Bowling i Haslev

Ki

Ti

Ca

Lo

Tir

1. Okt

Krea: Pynt til fest + Barudvalgsmøde

Ki

Ti

Jo

Ta

Tor

3. Okt

Den store bagedyst: Efterårsedition

Ki

Ti

Ca

Lo

Tir

8. Okt

Filmaften: Blå mænd

Ki

Ti

Jo

Ta

Tor

10. Okt

Madbix

Ki

Ti

Ca

Lo

Tir

15. Okt

Sang og musik med Jonas

Ki

Jo

Ta

Tor

17. Okt

Scenen er din ”Dansk melodigrandprix”

Ki

Ca

Lo

Tir

22. Okt

I form til fest

Ki

Ti

Jo

Ta

Tor

24. Okt

Åndernes aften

Ki

Ti

Ca

Lo

Lør

26. Okt

Fest

Ki

Ti

Jo

Ta

Tir

29. Okt

Halloween

Ki

Ti

Jo

Ta

Tor

31. Okt

Halloween-smoothie

Ki

Ti

Ca

Lo

Lo

Ca

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

NYHEDSBREV NR. 165

INDHOLD I
NYHEDSBREVET
TUR TIL THEA

SEPTEMBER - OKTOBER 2019

SIDEN SIDST
Nyhederne siden sidst, er ikke forfærdelig mange.
Vi har nydt det gode vejr og de fleste klubaftner,
har vi brugt udendørs.

WEEKENDAKTIVITET:

STORE HESTEDAG

Vi fortalte i sidste nyhedsbrev, at vi ville teste noget
nyt med baren, hvor den er åben et kort stykke tid
inden samling – og så igen efter samling.
Det er et forsøg, som vi har været rigtig glade for,

FISKETUR

da det har givet en del ro omkring baren. Lige pt.
pga. det gode vejr, er baren dog også udendørs, så
vi fortsætter forsøget og ser, om det også fungerer

BOWLING I HASLEV

godt, når vi rykker indendørs.
Fortæl os gerne, hvad I synes om barforsøget!
og fortæl gerne, hvis I har gode ideer til, hvordan

FILMAFTEN:

vi kan gøre det endnu mere roligt omkring baren.

BLÅ MÆND
Og så har vi også en glædelig nyhed:
Christina, som igennem længere tid har været fast

SCENEN ER DIN

vikar i klubben er tilbage fra sin barsel og er igen
begyndt at have sin gang i klubben. Hun har været
MEGET savnet og vi er så glade for, at hun er tilbage!

ÅNDERNES AFTEN

Derudover kan vi fortælle, at Kimmie er blevet ny
kontaktperson for Team Butterfly, efter Asger stoppede
i klubben. Team Butterfly har spændende ting i støbe-

WEEKENDAKTIVITET:

FEST

HALLOWEEN

skeen, som I forhåbentligt kommer til at høre meget
mere om i det nye år.

NYHEDSBREV NR. 165

SEPTEMBER - OKTOBER 2019

TUR TIL THEA
Tirsdag den 2. september sætter vi kursen mod Thea og hendes forældre.
Vi skal nemlig – traditionen tro – på besøg hos Thea.
Vi tager afsted fra klubben klokken 16:00 og vi er retur ved klubben igen
ca. klokken 21:00. Som altid skal man huske at medbringe badetøj og et
håndklæde, hvis man gerne vil en tur i poolen.
Udover at der er mulighed for at tage en dukkert, skal vi spise pølser fra
grillen og en masse forskellige søde dyr.
For at turen bliver til noget, skal der være minimum 4 tilmeldte og der kan
max komme 14 med på turen. Pladserne plejer at blive revet væk, så du
skal være hurtig til at tilmelde dig, hvis du gerne vil med på turen.
Det koster 20,- at deltage, som dækker at vi køber en lille værtsgave til
Thea og hendes forældre – og disse skal betales sammen med tilmelding.
Du bliver IKKE skrevet på, før vi har modtaget betalingen.
Sidste tilmeldings- og betalingsfrist er tirsdag den 27. august.
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SEPTEMBER - OKTOBER 2019

STORE HESTEDAG
Lørdag den 7. september tager vi igen på vores årlige tur til Store Hestedag.
Turen er lige noget for de hesteinteresserede: uanset om man er til små ponyer,
store shire, brune eller hvide heste: Alle heste er at finde på Store Hestedag.
Der er endnu ikke lagt program op for dagen, så vi kan ikke præcis fortælle
hvad vi skal opleve, men vi skal i hvert fald en tur igennem staldene og en
tur forbi boderne – og så krydser vi fingre for, at der er show i ringen som vi
kan se imens vi spiser frokost.
Vi tager afsted klokken 10:00 fra
Bjælken, Østre Parkvej 2 E, 4100 Ringsted.
Vi er tilbage ved samme adresse klokken 15:00.
Hvis man skal med på denne tur, er det yderst vigtigt at man godt gående.
Det betyder at man skal kunne gå uden nogen form for hjælp eller have en
ledsager med. Vi skal være udendørs det meste af dagen på ujævnt terræn
og det meste af dagen kommer til at foregå stående eller gående.
Hvis man skal med på turen, skal man huske at medbringe penge til køb af
frokost eller drikkelse – og selvfølgelig lidt penge til, hvis man gerne vil shoppe lidt.
Der er mulighed for køb af hesteudstyr og slik.
Man skal selvfølgelig huske at klæde sig på efter vejret og skulle det være
regnvejr, bør man tage regntøj og gummistøvler på.
(Men vi har selvfølgelig bestilt lækkert solskinsvejr)
Det koster 50,- at komme med på turen og tilmeldingen sker efter ”først-til-mølle”.
Betalingen SKAL ske sammen med tilmelding, så skynd dig ind på kontoret med
dine 50,- hvis du gerne vil sikre dig en plads – der kan nemlig max komme 5 med.
For at turen bliver til noget, skal der være minimum 3 tilmeldte.
Sidste tilmeldings- og betalingsfrist er torsdag den 29. august.
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SEPTEMBER - OKTOBER 2019

FISKETUR
Tirsdag den 17. september skal vi på en lille fisketur.
Vi går fra klubben og ned til de små søer omkring motorvejen.
Derfor er det vigtigt, at man er godt gående, hvis man skal med.
Vi går fra klubben klokken 18:30 og er retur ved klubben igen ca. kl. 21:00.
Husk at klæde dig godt på efter vejret, da det jo kan skifte en del i september.
Der skal være minimum 3 tilmeldte, for at turen bliver til noget
og der kan max komme 5 med på turen.
Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 10. september.
Du skal selv have fiskestang og hjul med – klubben sørger for alt andet.

BOWLING I HASLEV
Torsdag den 26. september tager vi en tur til Haslev Bowlingcenter, hvor vi
skal bowle en times tid. Vi kører fra Klub Svanen klokken 18:15. Det betyder
også at de tilmeldte skal sørge for at være der til tiden, da vi ikke har tid til at
vente. Vi er retur ved klubben ca. klokken 20:45.
Det koster 50,- at deltage, som skal betales ved tilmelding og der kan max
komme 14 med på turen. For at turen bliver til noget, skal der være minimum
5 tilmeldte. Hvis man kører selv, er det VIGTIGT at man giver besked: vi
bruger mange aktivitetspenge på busser, som vi kunne bruge på andre
spændende ting.
Sidste tilmeldings- og betalingsfrist er torsdag den 19. september.
Tilmelding sker efter ”først til mølle”-princip.
Man skal selv huske at medbringe penge, hvis man gerne vil købe noget
i baren, hvor der kan købes pommes frites, sodavand og slik.
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SEPTEMBER - OKTOBER 2019
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FILMAFTEN:

BLÅ MÆND
Tirsdag den 8. oktober klokken 19:00 starter vi filmen ”Blå mænd”.
Der vil være popcorn til de tilmeldte..
De tilmeldte deltager ikke i samling denne aften.
”Blå mænd” er en dansk komedie, som handler om Jesper Jensen, der er
en succesfuld sælger, der ikke tager et nej for et nej. Som firmaets bedste
sælger og med en smuk kæreste, er Jespers liv nærmest perfekt.
Men en enkelt tår over tørsten er alt hvad der skal til for at korthuset styrter
sammen med et brag. Jesper bliver idømt samfundstjeneste på den lokale
genbrugsstation, hvor han bliver en del af det kollegiale fællesskab med de
to særlinge Lotte og Dion.
Med skuespillere som Sidse Babett Knudsen, Mick Øgendahl og
Thure Lindhardt er der garanteret en masse grin hele aftenen.

SCENEN ER DIN:

”DANSK MELODI
GRANDPRIX”
Torsdag den 17. oktober afholder vi igen ”Scenen er din” og denne gang er det med
”Dansk Melodi Grandprix” som tema. Det betyder, at der kun må optrædes med sange,
som har været med i Dansk Melodi Grandprix.
Som altid starter vi klokken 19:00 og vi afholder derfor ikke samling denne dag.
Der er max 12, som får lov til at optræde og der vil være en lille præmie til 1. pladsen.
Deltagerne skal sørge for at være i klubben klokken 18:45 og de skal SELV medbringe
CD med den sang, som de gerne vil optræde med.
Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 15. september.
Gæster er som altid meget velkomne!

SEPTEMBER - OKTOBER 2019

NYHEDSBREV NR. 165

ÅNDERNES AFTEN
Åndernes aften, er en aften med hygge i det åndelige rum.
Sanserne bliver vækket og måske vi møder en gammel bekendt ånd…
og måske vi endda tager en tur på spøgelsesjagt.
Alt kan ske i åndernes magt!
Aktiviteten afholdes den 24. oktober og sidste
tilmeldingsfrist er torsdag den 17. oktober.

HALLOWEEN
Tirsdag den 29. oktober afholder vi halloween i klubben.
Her skal vi lege forskellige lege – og de som har lyst,
kan også få lavet uhyggelig ansigtsmaling.
Som altid er der selvfølgelig en lille præmie til bedste udklædning.
Hvad finder I mon på, af uhyggelige ting denne gang?
Der kan max være 16 med til aktiviteten og tilmelding sker
efter først til mølle-princip. Sidste tilmeldingsfrist er
tirsdag den 22. oktober.
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SIDE 1 UD AF 2
AKTIVITETSTILMELDING
SEPTEMBER - OKTOBER 2019
NYHEDSBREV NR. 165
SEPTEMBER - OKTOBER 2019

Navn: __________________________________________________________________

OBS! Du skal kun sætte kryds ud for de aktiviteter, som du ønsker at deltage i!
Tilmeldingsregler:
Hvis du vil tilmelde dig en aktivitet, som koster penge, SKAL du betale sammen med din tilmelding.
Med mindre andet er angivet, sker tilmelding efter ”først til mølle”-princip.
Med mindre andet er angivet, starter aktiviteterne efter samling og efter der er handlet i baren.
Husk at give os besked, hvis du har en ledsager med til aktiviteter ud af huset eller med spisning.
Vær en god ven og mød op til de aktiviteter, som du tilmelder dig. Vi oplever desværre, at de tilmeldte ikke
dukker op og det er super ærgerligt, da der tit er andre medlemmer, som gerne ville have haft pladsen.

Dag

Dato

Aktivitet

Pris / Tid

Kryds

Tur til Thea
Tir

3. Sep

Tor

5. Sep

Mødested: Klub Svanen
Husk at medbringe badetøj og håndklæde, hvis du vil bade i poolen.
Vi spiser pølser fra grillen.
Sidste tilmeldings- og betalingsfrist: Torsdag den 29. august.

Kr. 20,Kl. 16:00 – ca. 21:00

Kreaværksted: Muleposer
Man skal selv kunne male på sin mulepose, eller have en ledsager, som kan hjælpe.

Store hestedag
Lør

7. Sep

Tir

10. Sep

Mødested: Bjælken, Østre Parkvej 2 E, 4100 Ringsted
Husk at medbringe penge til frokost, drikkelse og til at handle for.
Det er nødvendigt at man er godt gående for at deltage.
Sidste tilmeldings- og betalingsfrist: Torsdag den 29. august.

Kr. 50,Kl. 10:00 – 15:00

Levende vendespil
Klubrådsmøde
Tor

12. Sep

Kl. 19:00

Skattejagt
Sidste tilmeldingsfrist: Tirsdag den 10. september.

Fisketur
Tir

17. Sep

Du skal medbringe egen fiskestang og hjul. Klubben sørger for alt andet.
Det er nødvendigt at man er godt gående for at deltage.
Sidste tilmeldings- og betalingsfrist: Tirsdag den 10. september.

Kl. 18:30.

Fest med Team Butterfly
Tor

19. Sep

Perlerier

Tir

24. Sep

Ram æslet

Tor

26. Sep

Bowling i Haslev
Mødested: Klub Svanen
Husk at medbringe penge, hvis du vil handle i baren dernede.
Sidste tilmeldings- og betalingsfrist: Torsdag den 19. september.

Kr. 50,Kl. 18:15 – ca. 20:45

HUSK OGSÅ TILMELDING PÅ NÆSTE SIDE! 
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SIDE 2 UD AF 2
AKTIVITETSTILMELDING
SEPTEMBER - OKTOBER 2019
NYHEDSBREV NR. 165
SEPTEMBER - OKTOBER 2019

Navn: __________________________________________________________________

OBS! Du skal kun sætte kryds ud for de aktiviteter, som du ønsker at deltage i!
Dag

Dato

Aktivitet

Pris / Tid

Kryds

Krea: Pynt til fest
Tir

1. Okt

Man får ikke pynten med hjem. Det skal bruges til festen.
Man skal kunne klippe og klistre selv, eller have en ledsager med, som kan hjælpe.

Barudvalgsmøde

Kl. 19:30

Tor

3. Okt

Den store bagedyst: Efterårsedition

Tir

8. Okt

Filmaften: Blå mænd

Tor

10. Okt

Madbix

Tir

15. Okt

Sang og musik med Jonas

Tor

17. Okt

Tir

22. Okt

I form til fest

Tor

24. Okt

Åndernes aften

OBS! Der vil være sukker og gluten i kagerne. Man får ikke kagerne med hjem.

De tilmeldte er ikke med til samling denne dag. Vi holder pause for at handle i baren.

Kr. 30,Vi spiser kl. 19:00

Scenen er din ”Dansk melodigrandprix”
Kl. 19:00

Sidste tilmeldingsfrist: Torsdag den 10. oktober.
De tilmeldte skal SELV medbringe CD med den sang de vil synge.

Sidste tilmeldingsfrist: Torsdag den 17. oktober.

FEST – FESTPAKKE 1 (SE INDHOLD AF PAKKE PÅ INVITATIONEN)

Kl. 17:00 – 22:00
Kr. 150,-

Festen afholdes i Ahornhallen, Ahorn Allé 48, 4100 Ringsted.
Husk at medbringe penge til at købe drikkevarer i baren.
Sidste tilmeldings- og betalingsfrist: Tirsdag den 15. oktober

Lør

26. Okt

Kl. 19:00

Sæt kryds ud for den
pizza du vil have 

Pizza med
tomat, ost og
skinke



Pizza med ost,
løg og kødsauce



Pizza med tomat,
ost, kebab, salat
og cremefraiche
dressing

FEST – FESTPAKKE 2 (SE INDHOLD AF PAKKE PÅ INVITATIONEN)
Festen afholdes i Ahornhallen, Ahorn Allé 48, 4100 Ringsted.
Husk at medbringe penge til at købe drikkevarer i baren.
Husk at spise aftensmad hjemmefra.
Sidste tilmeldings- og betalingsfrist: Tirsdag den 15. oktober

Tir

29. Okt

Tor

31. Okt

Halloween
Præmie til bedste udklædning.
Sidste tilmeldingsfrist: Tirsdag den 22. oktober.

Halloween-smoothie
OBS! Der vil være sukker og gluten i.

LUKKEDAGE PÅ KONTORET
Tirsdag den 3. september: Begrænset åbent
Torsdag den 26. september: LUKKET
Tirsdag den 8. oktober: LUKKET
Torsdag den 10. oktober: Begrænset åbent
Torsdag den 17. oktober: LUKKET
Tirsdag den 29. oktober: LUKKET

Kl. 18:30 – 22:00
Kr. 100,-



