KLUB SVANEN
STEDET FOR ET AKTIVT FRITIDS- OG VOKSENLIV

Dag

Dato

Aktivitet

Personale

Tir

5. Nov

Drengerøvsaften + Klubrådsmøde kl. 19:00

Ki

Ti

Jo

Lo

Tor

7. Nov

Boldleg i multirummet

Ki

Ti

Lo

Ch

Tir

12. Nov

Perlerier

Ki

Ti

Jo

Ch

Tor

14. Nov

Mørkeløb

Ki

Ti

Ta

Lo

Søn

17. nov

Juletorv på Gisselfeld

Ti

Ki

Tir

19. Nov

Julegaveværksted

Ki

Ti

Lo

Ma

Tor

21. Nov

Kreaværksted: Nøgleringe af krympeplast

Ki

Ti

Ca

Lo

Tir

26. Nov

Juledekorationer

Ki

Ti

Ca

Ch

Ma

Tor

28. Nov

Julemarked på Ravnshøj + Julesmoothie

Ca

Lo

Ch

Ta

(Ki)

Tir

3. Dec

Julelys i Tivoli + Julesang med Jonas

Ki

Ti

Jo

Lo

Ma

Tor

5. Dec

Pakkeleg

Ki

Ti

Ca

Lo

Tir

10. Dec

Juleølsmagning + Juleeventyr

Ki

Ti

Jo

Ch

Ma

Tor

12. Dec

Julekoncert med pårørende og lucia

Ki

Ti

Ca

Lo

Jo

Tir

17. Dec

Julebag med Tine

Ki

Ti

Jo

Lo

Ma

Tor

19. Dec

Julefilm med guf

Ki

Ti

Ca

Lo

Tir

24. Dec

LUKKET : JULEAFTEN

Tor

26. Dec

LUKKET : 2. JULEDAG

Lør

28. dec

Nytårsdiskotek – KUN ÅBENT FOR TILMELDTE

Ki

Ca

Lo

Tir

31. Dec

LUKKET : NYTÅRSAFTEN

Nytårsfrokost – KUN ÅBENT FOR TILMELDTE

Ma

Ma

Ki

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
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NYHEDSBREV NR. 166

INDHOLD I
NYHEDSBREVET
DRENGERØVSAFTEN

SIDEN SIDST
Julen nærmer sig med hastige skridt og
derfor er vi selvfølgelig også klar med et

MØRKELØB

nyhedsbrev fyldt med masser af julehygge.

WEEKENDAKTIVITET:

En af de lidt større nyheder, som der er sket

JULETORV PÅ
GISSELFELD

i klubben er, at vi desværre skal sige rigtig
farvel til Jane. Jane har det sidste års tid
været på barsel og hun har besluttet at bruge

JULEGAVEVÆRKSTED

sin tid med lille Louis om aftenen. Derfor
har vi ansat en ny medarbejder, som skal

JULESMOOTHIE

overtage for Jane. Den nye medarbejder
hedder Martin og han glæder sig til at

JULEMARKED PÅ
RAVNSHØJ

starte i klubben. Vi håber, at I vil tage godt
imod Martin – og så ønsker vi Jane al held
og lykke! Hun vil blive utrolig savnet hos os!

JULELYS I TIVOLI

NYE REGLER I BAREN!
PAKKELEG
JULEFILM
JULEKONCERT MED
PÅRØRENDE

Fra den 1. november vil det ikke længere være
tilladt at betale for pant og tage sin sodavand
med hjem fra klubben. Det betyder, at man skal
drikke sin sodavand færdig i klubben.
.

WEEKENDAKTIVITET:

Hvis man ikke når at drikke den færdig, vil vi have

NYTÅRSDISKOTEK

mærkater med navn, som kan sættes på flaskerne,
så man kan gemme den til næste klubaften.

NYTÅRSFROKOST
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DRENGERØVSAFTEN
Tirsdag den 5. november, skal der være rigtig mandehørm!
Jonas er nemlig klar med en omgang drengerøvnsaften.
Her skal vi lave forskellige mandekonkurrencer: Beerpong,
kåring af årets babe osv. = RIGTIG MANDEHØRM!
Dresscoden er selvfølgelig skjorte og slips denne aften!
Der skal være minimum 5 tilmeldte og der kan max være
12 med til aktiviteten, så skynd dig at tilmelde dig, så du
kan komme ned og hørme med!
Sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 31. oktober.
KUN FOR MÆND! 

MØRKELØB
Torsdag den 14. november afholder Tina mørkeløb.
Det er ligesom Svaneløb, men fordi vi nu rammer de
mørke måneder, er det mørkt når vi skal afsted.
Som altid kan man vælge om man vil gå/løbe selv eller om
man gerne vil gå sammen med Tina og resten af gruppen.
Der er selvfølgelig diplomer til alle, som gennemfører mørkeløbet.
OBS! Husk en lommelygte eller pandelygte, så du kan se noget
på turen. Vi skal helst komme hjem uden skader fra mørket.
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GISSELFELD
JULETORV
Lørdag den 17. november skyder vi julen i gang med en
rigtig juletur. Vi skal nemlig en tur til Gisselfeld
juletorv.
På Gisselfeld Juletorv er der massere af inspirerende
julestande, som danner den perfekte ramme for
masser af julestemning. Gisselfeld juletorv er et
tilbagevende arrangement og det er måske Danmarks
hyggeligste juletorv – en tur du ikke vil gå slip af.
Og hvem ved…
Måske er vi også så heldige at møde julemanden?!
Vi mødes ved Bjælken, Østre Parkvej 2 E, 4100
Ringsted klokken 10:00, hvor vi kører en busfuld
afsted. Vi er retur ved Bjælken igen ca. klokken 15:00.
Det koster kr. 100,- at deltage i turen. Der kan max
komme 7 med på turen. Eventuelle ledsagere tæller
med. Tilmelding sker efter først til mølle princip og
sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 12. november.
Der skal være minimum 3 tilmeldte for at turen bliver
til noget.
Det er et krav at man er godt gående for at deltage i
turen. Vi skal nemlig gå hele dagen og da det er et
gammelt kloster er underlaget også derefter. Hvis man
har brug for en arm eller anden støtte, skal man have
en ledsager med.
Hvis du skal med på turen, skal du huske at medbringe
penge til at købe frokost og til at handle, hvis du gerne
vil købe noget i de mange boder.
Vi glæder os til en fantastisk hyggelig tur sammen med
jer – forhåbentligt med masser af julestemning.
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JULEGAVEVÆRKSTED
Tirsdag den 19. november afholder vi igen julegaveværksted.
Denne gang vil det være bæredygtige julegaver: dvs. at gaverne
er lavet ud af f.eks. genbrug eller på anden måde bæredygtige ting.
Vi skal lave fine lysestager og glas med lækkerier: f.eks. til knækbrød.
Der kan som altid max være 12 tilmeldte og pladserne plejer at blive
revet væk, så du skal være hurtig, hvis du skal have en plads.
For at være med, skal man kunne lave tingene selv – og ellers skal man
have en ledsager med til at hjælpe. Vi har desværre ikke hænder til at
hjælpe én til én.

JULESMOOTHIE
Torsdag den 28. november tager vi forskud på alle
de gode smage, som vi alle forbinder med juleaften, og hvis
det lyder som noget for dig, er det her lige aktiviteten for dig!
Hvordan mon julemanden smoothie ser ud?
Kan man lave en smoothie der smager af risengrød?
Og hvad sker der, når man blander rødkål i en smoothie?
Det er alt sammen noget vi kigger på til denne aktivitet.
Find julesmagsløgene frem og deltag i en aktivitet ”med smag i”
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JULEMARKED PÅ
RAVNSHØJ
Torsdag den 28. november er der julemarked på Ravnshøj og her skal vi
selvfølgelig ud igen! Vi tager afsted fra Klub Svanen klokken 15:30 og
kører en busfuld til Ravnshøj, hvor vi har mulighed for at købe flot pileflet
og så plejer der at være nogle lækre småkager og lignende man kan købe.
Ca. kl. 17:00 kører vi retur til Klub Svanen, hvor vi sammen spiser aftensmad
og hygger indtil klubben åbner klokken 18:30.
Det koster 50,- at komme med på turen – og så skal man selv medbringe
penge til at handle for. Der kan max komme 7 med på turen og pladserne
gives væk efter først til mølle, så skynd dig ind på kontoret og betal, hvis
du gerne vil med på turen. Betaling SKAL ske sammen med tilmelding.
Der skal være minimum 3 tilmeldte for at turen bliver til noget.
Eventuelle ledsagere tæller med i max ift. pladser i bussen.
Man kan vælge imellem følgende mad:
1) Pizzasandwich med kebab, salat og hvidløgsdressing
2) Pizzasandwich med skinke, ost, salat og thousnd island dressing.
3) Pizzasandwich med kylling, bacon, salat og cremefraiche dressing
OBS! Der laves ikke særbestillinger!

Sidste tilmeldings- og betalingsfrist er
tirsdag den 19. november.
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PAKKELEG
Torsdag den 5. december afholder Klub Svanen pakkeleg. Her kan der være op til
20 medlemmer med og så skal der ellers rafles om en masse gode og sjove pakker.
Alle deltagere skal medbringe en pakke til en værdi af ca. kr. 20,-. Den skal selvfølgelig
være pakket ind. Alle pakkerne bliver så lagt på bordet – og så skal der rafles!
Reglerne er således:
Slår man en 6’er med terningerne, må man tage en gave fra bordet. Slår man 2 ens,
må man slå igen – og slår man to 6’ere, må man tage 2 pakker og slå igen.
Når alle pakkerne er taget fra bordet, sættes der et stopur og så skal der stjæles pakker!
Reglerne er de samme som før, bortset fra at man ikke tager gaverne fra bordet, men fra
en af de andre deltagere. Når uret ringer, må man åbne de gaver, som man har stjålet.
OBS! Til sådan en leg, er det ikke sikkert, at man får en pakke. Det skal man huske – ligesom
man også skal huske, at det er okay, hvis der er nogle som stjæler ens pakker. Det er jo det,
som legen går ud på.
De 20 pladser gives væk efter først til mølle princip. Derfor skal man skynde sig at tilmelde sig,
hvis man gerne vil være med. Der skal være minimum 10 tilmeldte for at aktiviteten bliver til noget.
Hvis vi bliver mange deltagere, deler vi os op på 2 borde, så det er lidt nemmere at overskue.
Sidste tilmelding er tirsdag den 26. november.

JULEFILM
Den 19. december er en helt særlig aften!
Det er nemlig den sidste klubaften inden juleaften!
Derfor nyder vi den med en god julefilm, juleguf og masser af hygge!
Hvilken film der er på programmet afsløres senere, men uanset hvad,
så er der gjort klar til max julehygge.
Filmen starter ca. klokken 19:00, så de tilmeldte er ikke med til samling.
Som altid holder vi en pause, hvor der kan købes lidt i baren, hvis man
altså ikke er så smart at handle fra 18:45 – 19:00, hvor baren har åbent,
så man kan nyde det under hele filmen.
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JULEKONCERT
MED LUCIAOPTOG OG PÅRØRENDE
Torsdag den 12. december afholder klubben julekoncert
og her er pårørende selvfølgelig inviteret med.
Vi starter koncerten omkring klokken 19:00, hvor vi ligger ud med et
luciaoptog – som selvfølgelig vil være med klubbens medlemmer.
Herefter vil 10 af klubbens medlemmer hoppe på scenen og optræde med
en julesang, så vi kan komme rigtig i julestemning.
Alle gæster kommer selvfølgelig gratis ind i klubben denne dag og vi
håber, at du har nogle pårørende, som gerne vil med.
Man behøver ikke tilmelde sig som publikum, men man må meget gerne
give besked, hvis man ved at der kommer gæster med, så vi kan sørge for
nok siddepladser og juleguf. Man kan give besked i klubben, på vores mail
klubsvanen@ringsted.dk eller på vores facebook.
Hvis man gerne vil være et af de 10 medlemmer, der skal optræde med
en julesang, skal man tilmelde sig senest den 5. december. De 10 pladser
gives væk efter først til mølle princip, så man skal være hurtig. Dem der
skal optræde SKAL selv medbringe en CD med den julesang de gerne vil
optræde med. OBS! Da det er en koncert, bliver der ikke fundet vindere
eller lignende. Det er bare for hyggens skyld. De der skal optræde, skal
være i multirummet senest klokken 18:40.
Hvis man gerne vil være med til at gå lucia, skal man tilmelde
sig senst den 5. december. De der skal gå lucia skal mødes ved
IT-rummet klokken 18:45. Luciabruden findes ved lodtrækning
blandt de, som endnu ikke har været luciabrud i klubben.
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NYTÅRSFROKOST
Mandag den 31. december holder klubben ekstraordinært åbent til
”nytårsfrokost”. Klubben åbner dørene klokken 11:30 og her bliver
der serveret lækkert smørrebrød.
Til nytårsfrokost skal vi selvfølgelig høre noget god musik, som kan
gøre os rigtig i stemning til det store brag om aftenen. Efter
smørrebrødet leger vi en lille pakkeleg med sjove nytårsgaver og så
skal vi nyde et lille stykke kage. Derudover skal vi naturligvis også
snakke lidt om de bedste ting ved 2019 og hvad vi glæder os til i
2020. Klokken 13:30 siger vi pænt godt nytår til hinanden og går hver
til sit, for at tage hjem og gøre os klar til nytårsaften.
Der kan max være 10 med til aktiviteten og der skal være minimum 5
tilmeldte, for at aktiviteten bliver til noget. Det koster kr. 30,- at
deltage i aktiviteten og betaling skal ske sammen med tilmelding. Det
betyder, at man ikke er tilmeldt før man har betalt. Pladserne gives
væk efter først til mølle princip.
Sidste tilmeldings- og betalingsfrist er torsdag den 5. december.
OBS! Klubben er kun åbent for de tilmeldte denne dag!
Som tilmeldt må man vælge op til 3 stykker smørrebrød.
Det vil være muligt at vælge imellem:
1) Fiskefilet med remoulade
2) Æg med rejer
3) Flæskesteg med rødkål og surt
4) Frikadelle med surt
5) Leverpostej med champignon, surt og bacon
Der laves ikke særbestillinger.
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NOVEMBER - DECEMBER 2019
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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.






Dag

Tir

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.

Dato

5. Nov

Aktivitet

Pris / Tid

Drengerøvsaften
Sidste tilmeldingsfrist: Torsdag den 31. oktober
Dresscode: Skjorte og slips.

Kl. 19:00

Klubrådsmøde

Tor

7. Nov

Boldleg i multirummet

Tir

12. Nov

Perlerier

Tor

14. Nov

Mørkeløb
HUSK LOMMELYGTE!!

Søn

17. nov

Juletorv på Gisselfeld
Mødested: Bjælken, Østre Parkvej 2 E, 4100 Ringsted
Husk at medbringe penge til at købe frokost for og handle for.
Man SKAL være godt gående for at have deltage.
Sidste tilmeldings- og betalingsfrist: Tirsdag den 12. november

Tir

19. Nov

Julegaveværksted: Bæredygtige julegaver
Sidste tilmeldingsfrist: Torsdag den 14. november

Tor

21. Nov

Kreaværksted: Nøgleringe af krympeplast
Sidste tilmeldingsfrist: Torsdag den 14. november

Tir

26. Nov

Juledekorationer
Sidste tilmeldingsfrist: Tirsdag den 19. november

Kr. 100,Kl. 10:00 – 15:00

Julemarked på Ravnshøj
Mødested: Klub Svanen
Husk at medbringe penge til at handle for.
Sidste tilmeldings- og betalingsfrist: Tirsdag den 19. november
Tor

28. Nov

Kryds

Ønsker pizzasandwich med:

Kebab og
hvidløgsdressing

Kr. 50,Kl. 15:30 – 18:30
Skinke, ost og
thousand island
dressing

Kylling,bacon og
cremefraiche
dressing

Julesmoothie

HUSK OGSÅ TILMELDING PÅ NÆSTE SIDE! 
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Navn: __________________________________________________________________

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

Tir

Dato

3. Dec

Aktivitet

Pris / Tid

Julelys i Tivoli
Mødested: Klub Svanen
Husk at medbringe penge til køb af aftensmad. Husk ordentlig påklædning.
Man SKAL være godt gående for at deltage + trafiksikker, eller have ledsager med.
Sidste tilmeldings- og betalingsfrist: Torsdag den 21. november

Kr 100,Kl. 15:30 – ca. 21:15

Kryds

Julesang med Jonas
Tor

Tir

5. Dec

10. Dec

Pakkeleg
Tilmeldte skal have en gave til værdi af ca. 20,- med, som er pakket ind.
Sidste tilmeldingsfrist: Tirsdag den 26. november.

Gave til ca. 20,-

Juleølsmagning
OBS! Der vil være alkohol i.
Juleeventyr

Tor

12. Dec

Julekoncert: PUBLIKUM
Skriv gerne antal ved krydset, hvis du har gæster med til koncerten.
Gæster kommer gratis i klubben denne aften.
Julekoncert: VIL OPTRÆDE
Tilmeldte til at optræde skal medbringe egen CD med den sang de vil synge til.
Sidste tilmeldingsfrist: Torsdag den 5. december
Julekoncert: VIL GÅ LUCIA
Tilmeldte til at gå lucia, skal kunne luciasangen og må evt. gerne medbringe eget tøj.
Sidste tilmeldingsfrist: Torsdag den 5. december
Julebag med Tine
OBS! Der vil være sukker og gluten i.
Sidste tilmeldingsfrist: Tirsdag den 10. december

Tir

17. Dec

Tor

19. Dec

Julefilm med guf

Tir

24. Dec

LUKKET : JULEAFTEN

Tor

26. Dec

LUKKET : 2. JULEDAG

Lør

28. dec

Nytårsdiskotek – KUN ÅBENT FOR TILMELDTE
Ikke almindelig klubaften – bare fest.
Husk penge til at handle i baren, hvor du kan købe forskellige drikkevarer.
Sidste tilmeldings- og betalingsfrist: Torsdag den 19. december

Tir

31. Dec

LUKKET : NYTÅRSAFTEN

31. Dec

Kl. 18:40

Kl. 18:45

Kl. 19:00

Nytårsfrokost – KUN ÅBENT FOR TILMELDTE
Sidste tilmeldings- og betalingsfrist: Torsdag den 5. december.
Tir

Kl. 19:00

Kr. 25,Kl. 19:00 – 22:00

Kr. 30,Kl. 11:30 – 13:30

OBS! Klubben holder lukket om aftenen!!!
Du må vælge 3 slags.
Skriv antal ud for dem
du vil have 

1. Fiskefilet
med
remoulade 

2. Æg og
rejer 

3. Flæskesteg
med rødkål og
surt 

LUKKEDAGE PÅ KONTORET
Torsdag den 28. november – LUKKET
Tirsdag den 3. december – LUKKET
Torsdag den 12. december – LUKKET
Tirsdag den 31. december – LUKKET
+ alle helligdagene.

4. Frikadelle
med surt 

5. Leverpostej
med champignon,
surt og bacon 

