KLUB SVANEN
STEDET FOR ET AKTIVT FRITIDS- OG VOKSENLIV
Dag

Dato

Aktivitet

Personale

Tor

2. Jan

Modeshow

Ki

Ti

Ca

Lo

Tir

7. Jan

Svanens helt eget eventyr + Sang og musik med Jonas

Ki

Ti

Jo

Ma

Tor

9. Jan

Smagsudfordringen

Ki

Ti

Ca

Lo

Tir

14. Jan

Aktivitet kommer senere

Ki

Ti

Jo

Ma

Tor

16. Jan

Sans din krop

Ki

Ti

Ca

Lo

Tir

21. Jan

Valentinskort

Ki

Ti

Jo

Ma

Tor

23. Jan

Hockey-turnering

Ki

Ti

Ca

Lo

Tir

28. Jan

Fjollede hoveder, vol. 1 + Klubrådsmøde

Ki

Ti

Jo

Ma

Tor

30. Jan

Sjov og spas

Ki

Ti

Ca

Lo

Tir

4. Feb

Fjollede hoveder, vol. 2 + Barudvalgsmøde

Ki

Ti

Jo

Ma

Tor

6. Feb

Fit i februar

Ki

Ti

Ca

Lo

Tir

11. Feb

Vinter yoga

Ki

Ma

Ta

Ca

Tor

13. Feb

Valentins-tøsehygge

Ki

Ca

Lo

Ma

Tir

18. Feb

Vinter OL

Ki

Ti

Jo

Ma

Tor

20. Feb

Nostalgi-aften

Ki

Ti

Ca

Ma

Søn

23. Feb

Fastelavnsbrunch

Ca

Jo

Tir

25. Feb

Banko

Ki

Jo

Ma

Ta

Tor

27. Feb

Madbix

Ki

Ti

Ca

Lo

Ma

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. 167

INDHOLD I
NYHEDSBREVET

JANUAR – FEBRUAR 2020

SIDEN SIDST
Julen er slet ikke ovre endnu, men med

SVANENS HELT
EGET EVENTYR

julen følger også juleferie og masser af
hygge – og derfor udkommer nyhedsbrevet
for januar og februar også lidt tidligere, så
der er mulighed for, at tilmelde sig aktiviteter

SANS DIN KROP

VALENTINSKORT

inden vi skal spise masser af lækker julemad.

ÅRETS KLUBMEDLEM
Med nyhedsbrevet for januar og februar

VOL. 1 + VOL. 2:

følger som altid også afstemningen om

FJOLLEDE HOVEDER

hvem der skal kåres som årets mandlige
og kvindelige klubmedlem. Normalt
offentliggør vi disse i løbet ad februar,

FIT I FEBRUAR

men vi udskyder det en lille smule og
offentliggør vinderne i marts.
Det betyder også, at der er masser af

VINTER OL

NOSTALGI-AFTEN

tid for jer til at få stemt.

Afstemningssedler udleveres på
kontoret i klubben og afstemningen foregår
som altid anonymt. Der vil dog blive holdt

WEEKENDAKTIVITET:

FASTELAVNSBRUNCH

øje med hvem der har stemt, da alle kun
må stemme én gang.

Hvem synes du fortjener at vinde

BANKO

titlen som årets klubmedlem?

JANUAR – FEBRUAR 2020

NYHEDSBREV NR. 167

SVANENS HELT
EGET EVENTYR
Tirsdag den 7. januar skal vi skrive vores helt eget eventyr.
Eventyret skal selvfølgelig handle om den helt særlige ånd,
som vi har i klubben.

Det kommer til at foregå sådan, at Tine sammen med de
tilmeldte skal finde ud af, hvad det er vigtigt at få med, for
at det handler rigtigt om Klub Svanen.

Der skal selvfølgelig være svaner, konger, dronninger, prinsesser
og et virkelig frækt æsel, som elsker flødeboller med.
Vi prøver at fange alle bolde, som bliver kastet op i luften og får
skrevet så meget som muligt ned, så kom gerne med alle dine idéer.

Der kan max være 12 deltagere med til aktiviteten og tilmelding
sker efter ”først til mølle”-princip. Da vi kommer til at være mange
med til aktiviteten, skal alle have lov til at blive hørt.
Sidste tilmeldingsfrist er den 02.01.2020.

Tine samler efterfølgende alle deltaljerne sammen – og
sætter det sammen til et færdigt eventyr, som på et senere
tidspunkt vil blive udgivet på forhåbentlig flere forskellige
måder – men disse detaljer røber vi ikke endnu. Vi kan bare
love, at der kommer nogle fede ting med eventyret i løbet af
år 2020.

Skal du være med til at skrive
årets eventyr, som med garanti
aldrig bliver glemt i Klub Svanen?

JANUAR – FEBRUAR 2020

NYHEDSBREV NR. 167

SANS DIN KROP
Torsdag den 16. januar skal vi sanse vores kroppe.
Vi kommer til at arbejde sammen to og to og skal have gang i alle sanserne
– både på huden og i vores muskler. Nogle af de ting, som vi blandt andet skal
lave er at arbejde med en bold på vores krop, lave krammeteknikker, vi skal
lave ”pizza” og samle vores led.

For at deltage, skal man ikke have berøringsangst og der kan max være 20
deltagere med. Der skal minimum være 10 tilmeldte, for at aktiviteten bliver til noget.
Derudover det en god idé at have tøj på, som er nemt at bevæge sig i.
Tilmelding sker efter ”først til mølle”-princip.

VALENTINSKORT
Tirsdag den 21. januar skal vi skrive valentinskort.
Alle ved jo, at Valentinsdag handler om kærlighed – og derfor kan
man skrive et kort til ens kæreste – MEN! Det kan også sagtens være
til ens mor eller far, en søster, en bedste ven eller måske en pædagog?
Hvem som helst, som man gerne vil fortælle at man holder af.

Der kan max være 12 deltagere og som altid sker tilmelding efter
”først til mølle”-princip. Klubben afsender ét valentinskort pr. tilmeldte, så
hvis man gerne vil have at klubben sender ens valentinskort, er det vigtigt
at man har adressen med, til den man vil sende sit kort til.
Man må gerne lave mere end et kort – vi sender bare kun det ene.

Hvis man ikke selv kan sidde og lave sit kort, skal man have en ledsager
med til at hjælpe. Vi har ikke mulighed for at hjælpe én til én hele tiden, men
skal selvfølgelig nok hjælpe med at stave.
Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 07.01.2020.

JANUAR – FEBRUAR 2020

NYHEDSBREV NR. 167

VOL. 1 + VOL. 2:

FJOLLEDE HOVEDER
Tirsdag den 28. januar og tirsdag den 4. februar skal vi lave
fjollede hoveder af papmaché, som skal dekoreres.
OBS! DA HOVEDERNE SOM LAVES UNDER VOL. 1 SKAL
TØRRE, INDEN DER KAN MALES PÅ DEM (VOL. 2), ER DET
MEGA VIGTIGT, AT DU KAN BEGGE DAGE, HVIS DU
TILMELDER DIG AKTIVITETEN.

VOL 1:
Denne aften laver vi hovederne af papmaché.
Er du klar til klistrede fingre og kreahygge, så er det nu!

VOL 2:
I aften skal vi male vores fjollede papmachéhoveder efter
alle kunstens regler og lige som I synes de skal se ud.

FOR BEGGE DAGE GÆLDER:
Max 12 tilmeldte – og man SKAL kunne begge dage.
Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 21. januar.
Vi kan ikke hjælpe én til én, derfor skal du have ledsager med,
Hvis du har brug for hjælp til at lave dit fjollede hoved.

LUKKEDAGE PÅ KONTORET
Følgende dage holder kontoret lukket:
Torsdag den 2. januar
Tirsdag den 14. januar
Tirsdag den 21. januar

Du kan stadig aflevere tilmeldinger, men de ordnes først den efterfølgende klubaften.

JANUAR – FEBRUAR 2020

NYHEDSBREV NR. 167

FIT I FEBRUAR
Torsdag den 6. februar er Line og Louise klar med en masse dejlig træning
i multirummet. Sidste gang Line underviste os, var I alle sammen mega
gode og vi håber, at I kommer og giver den gas igen.

Der kan max være 20 deltagere med til aktiviteten og deltagerne
skal have tøj på, som de kan bevæge sig i.

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.
Der kan max være 12 deltagere med og tilmelding sker efter ”først til mølle”-princip.

JANUAR – FEBRUAR 2020

NYHEDSBREV NR. 167

NOSTALGI
AFTEN
Torsdag den 20. februar finder vi klubbens
gamle billeder frem, så vi kan sidde og nyde
billeder og minder fra gamle dage.

Hvis du har nogle gamle ting fra klubben
– f.eks. billeder eller måske en gammel klubtrøje,
kan du tage dem med denne aften og vise dem frem.

Det kan også være, at du har nogle gode minder
eller historier fra klubben, som du kunne tænke
dig at dele med dine venner, så er denne aften
helt perfekt.

JANUAR – FEBRUAR 2020

NYHEDSBREV NR. 167

FASTELAVNSBRUNCH
Søndag den 23. februar afholder vi fastelavnsbrunch.

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, 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 tirsdag den 11. 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.

AKTIVITETSTILMELDING
JANUAR – FEBRUAR 2020
JANUAR – FEBRUAR 2020

NYHEDSBREV NR. 167

Navn: __________________________________________________________________

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




Dag

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.

Dato

Torsdag

2. Jan

Tirsdag

7. Jan

Aktivitet

Pris / Tid

Modeshow
Man må vise 2 sæt tøj, men man skal selv kunne skifte tøjet i pausen.

Svanens helt eget eventyr
Sidste tilmeldingsfrist: Torsdag den 02.01.2020

Sang og musik med Jonas
Torsdag

9. Jan

Smagsudfordringen

Tirsdag

14. Jan

Aktivitet kommer senere…

Torsdag

16. Jan

Sans din krop

Tirsdag

21. Jan

Torsdag

23. Jan

Valentinskort
Husk at medbringe adresse, hvis vi skal sende dit kort for dig. Klubben sender ét kort pr. tilmeldt.
Sidste tilmeldingsfrist: Tirsdag den 07.01.2020

Hockey-turnering
Fjollede hoveder, vol. 1

Tirsdag

28. Jan

OBS! For at kunne deltage i aktiviteten, skal du også kunne deltage tirsdag den 4. februar.
Sidste tilmeldingsfrist: Tirsdag den 21.01.2020

Klubrådsmøde
Torsdag

30. Jan

Sjov og spas
Fjollede hoveder, vol. 2

Tirsdag

4. Feb

OBS! For at kunne deltage i aktiviteten, skal du også kunne deltage tirsdag den 28. januar.
Sidste tilmeldingsfrist: Tirsdag den 21.01.2020

Barudvalgsmøde
Torsdag

6. Feb

Fit i februar

Tirsdag

11. Feb

Vinter yoga

Torsdag

13. Feb

Valentins-tøsehygge

Tirsdag

18. Feb

Vinter OL

Torsdag

20. Feb

Nostalgi-aften

Søndag

23. Feb

Tirsdag
Tor

Husk tøj, som du kan bevæge dig i samt en drikkedunk.

Husk tøj, som du kan bevæge dig i.

Sidste tilmeldingsfrist: Torsdag den 06.02.2020

Sidste tilmeldingsfrist: Tirsdag den 11.02.2020

Medbring gerne selv gamle billeder og ting fra din klubtid.

Fastelavnsbrunch
Der vil være en præmie til bedste udklædning.
Sidste tilmeldings- og betalingsfrist: Tirsdag den 11.02.2020

Kr. 30,Kl. 11:00 – 14:00

25. Feb

Banko

Kr. 10,-

27. Feb

Madbix

Kr. 30,Vi spiser ca. kl. 19:00

Sidste tilmeldings- og betalingsfrist: Torsdag den 20.02.2020

Kryds

