KLUB SVANEN
STEDET FOR ET AKTIVT FRITIDS- OG VOKSENLIV
Dag

Dato

Aktivitet

Personale

Tir

1. sep

Yoga + Barudvalgsmøde

Ki

Ti

Jo

Ta

Tor

3. sep

Smoothieaften

Ki

Lo

Ca

Ta

Tir

8. sep

Indendørs gemmeleg

Ki

Ti

Jo

Ta

Tor

10. sep

Gåtur til Kærehaveskoven

Ki

Ti

Lo

Ca

Tir

15. sep

Sang og musik med Jonas

Ki

Ti

Jo

Ta

Tor

17. sep

Cirkeltræning

Ki

Ti

Lo

Ca

Tir

22. sep

Madbix

Ki

Ti

Jo

Ta

Tor

24. sep

Modeshow

Ta

Ti

Lo

Ca

Tir

29. sep

Banko med ”Jones” og ”Godmorgen”

Ki

Ti

Jo

Ta

Tor

1. okt

Filmaften ”Mama Mia 2”

Ki

Ti

Ta

Ca

Tir

6. okt

Sanseaften + Klubrådsmøde

Ki

Ti

Jo

Ta

Tor

8. okt

Tip en 13’er

Ki

Ti

Lo

Ca

Tir

13. okt

Happy feet (linedance)

Ki

Jo

Ta

Tor

15. okt

Tøsehygge

Ki

Lo

Ca

Tir

20. okt

Yatzy-turnering

Ki

Ti

Ta

Tor

22. okt

Biograftur ”Far til fire og vikingerne”

Ki

Ti

Lo

Ca

Tir

27. okt

Oplæsning: Klub Svanens helt eget eventyr

Ki

Ti

Jo

Ta

Tor

29. okt

Halloween-arrangement

Ki

Ti

Lo

Ca

Ta

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

SEPTEMBER - OKTOBER 2020

NYHEDSBREV NR. 170

INDHOLD I NYHEDSBREVET
 GÅTUR TIL KÆREHAVE

 MADBIX

 SANSERNES AFTEN

 HAPPY FEET

 BIOGRAFTUR

 DANMARKSPRÆMIERE: KLUB SVANENS EVENTYR

 HALLOWEEN

SIDEN SIDST…
Vi er kommet godt i gang siden vi åbnede op efter corona-nedlukningen – og hvis vi selv skal sige
det, synes vi stadig at klubbens ånd lever i bedste velgående! Og det gør den, fordi I medlemmer
har omfavnet alle de forandringer der er! 
I september og oktober kører vi stadig med at baren er gratis og ligeså holder vi aktiviteterne
gratis i disse måneder også, for at undgå kontakt med kontanter.
Vi glæder os til at nyde endnu et efterår med jer 
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GÅTUR TIL KÆREHAVE
Torsdag den 10. september går vi en tur ud til Kærhaveskoven.
Her skal vi grille lidt skumfiduser inden vi vender næsen retur til klubben.
Vi går afsted klokken 19:00 fra klubben og for at deltage, skal man være godt gående
- eventuelt kan man tage sin ledsager under armen, hvis man har brug for lidt støtte.
Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 8. september.

MADBIX
Tirsdag den 22. september afholder vi madbix, men lidt anderledes end vi plejer.
Denne gang laver vi nemlig ikke maden selv, men bestiller det udefra.
Det er gratis at deltage, men sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 17. september.
Man kan vælge mellem følgende mad:
1) Pizza med tomat, ost, skinke og ananas
2) Pizza med tomat, ost, løg og kødsauce
3) Pizza med tomat, ost, kebab, salat og cremefraichedressing
Hvis du har en ledsager med, skal du huske at fortælle os om dette
og din ledsager skal også fortælle, hvilken mad de kunne tænke sig.
Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 15. september.
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SANSEAFTEN
Tirsdag den 6. oktober får du mulighed for at
bruge dine sanser!
Vi skal blandt andet føle, lytte, smage, blæse
sæbebobler og smage på de forskellige
stationer med sanseopgaver. Til sidst skal I
mærke jeres krop og bliver guidet helt i ro.
Der kan max være 10 deltagere og de
tilmeldte skal selv medbringe et tæppe.
Derudover skal deltagerne også have tøj på,
der kan tåle at blive lidt beskidt.
For at deltage i aktiviteten, skal man selv
kunne følge instrukserne eller have en
ledsager med til at hjælpe en.

HAPPY FEET
Tirsdag den 13. oktober får vi besøg af nogle dygtige linedansere, som kommer for at lære os
nogle dansetrin. Det plejer at være hylende morsomt og alle kan deltage.
Skal du være med til at svinge træbenet sammen med os andre?
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BIOGRAFTUR:
”FAR TIL FIRE OG VIKINGERNE”
Torsdag den 22. oktober inviterer vi klubbens medlemmer med i biografen for at se ”Far til fire og
vikingerne”. Turen er gratis, men man SKAL være tilmeldt, for at kunne komme med.
Ledsagere SKAL også tilmeldes, da der max kan komme 60 med i biffen.
Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 20. oktober.
Vi skal mødes ved biografen og man SKAL være der senest 18:30, men kom gerne 10 minutter
før, så vi kan nå ind og komme på plads inden filmen starter. Man skal selv sørge for at komme
hjem efter filmen er slut. Adressen til biografen er Klosterparks Allé 10, 4100 Ringsted Kommune
KLUBBEN GIVER EN SODAVAND OG POPCORN TIL ALLE.
Den ellers så sammentømrede familie ”Far
til fire” er denne gang i krise. Mie og Ole
kan ikke længere holde ud at dele værelse,
Søs er træt af at fungere som familiens
reservemor, og Far har ikke det sædvanlige
overskud til at tackle Onkel Anders’ særegne
opførsel.
Tilbage står Lille Per, som bare er ked af det
hele. Onkel Anders tilmelder derfor familien
et ophold på et familieterapisted, hvor
familien skal leve som vikinger i en uge. I
selskab med børnenes feriegæst Olivia,
tager familien afsted for at få styr på
tingene.
Med sig har de selvfølgelig også elefanten
Bodil, hele familiens gamle krammedyr, som
pludselig kommer til at spille en hovedrolle,
da hun bliver inddraget i en af de ivrige
terapeuters selvopfundne vikinge-øvelser.
Og hjælper terapien ikke på sammenholdet,
så sker der til gengæld noget, når det er
Bodils liv der er på spil!
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DANMARKSPRÆMIERE:
OPLÆSNING AF KLUB SVANENS
HELT EGET EVENTYR
Tirsdag den 27. oktober sker der noget vildt!
For første gang skal vi nemlig høre klubbens helt eget eventyr. Eventyret er skrevet ud fra
medlemmernes ideer og vi glæder os SÅ meget til I skal høre det dejlige eventyr.
Skal du være med til at høre historien om æslet Asger, den onde borgmester, kaninen Kimmie,
uglen Tine og alle de andre dyr fra Svaneskoven, som kæmper for at redde skoven fra
nedrivning?
”Kampen om Svaneskoven” er vores helt eget eventyr og vi glæder os sådan til at høre, hvad I
synes om det!
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HALLOWEEN
Torsdag den 29. oktober holder vi et lille halloween-arrangement i klubben.
Her skal vi male de fineste ”græskar” med lys i og derudover skal vi høre
uhyggelige historier.
Arrangementet er IKKE med udklædning i år.

Der kan max være 15 tilmeldte til arrangementet og sidste tilmeldingsfrist
er torsdag den 22. oktober.
OBS! De tilmeldte skal selv huske en pose eller taske til at transportere
deres malede græskar hjem i. Vi tager selvfølgelig vores forbehold for
corona så vi ikke kommer til at sidde og røre de samme ting. Derfor er
det også vigtigt at vi alle sammen lytter godt efter de ”regler” som
personalet kommer med, for at passe bedst muligt på os alle sammen.
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AKTIVITETSTILMELDING
SEPTEMBER - OKTOBER 2020
SEPTEMBER - OKTOBER 2020

NYHEDSBREV NR. 170

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

Aktivitet

Pris / Tid

Kryds

Yoga
Tirsdag

1. sep
Barudvalgsmøde

Torsdag

3. sep

Smoothieaften

Tirsdag

8. sep

Indendørs gemmeleg

Torsdag

10. sep

Gåtur til Kærhaveskoven

Tirsdag

15. sep

Sang og musik med Jonas

Torsdag

17. sep

Cirkeltræning

Tirsdag

22. sep

Vælg 1 pizza 

Madbix

Vi spiser ca. kl. 19:00

Sidste tilmeldingsfrist: tirsdag den 15. september.
Der laves ikke særbestillinger.

Tomat, ost, skinke og ananas



Torsdag

24. sep

Modeshow

Tirsdag

29. sep

Banko med ”Jones” og ”Godmorgen”

Torsdag

1. okt

Tirsdag

6. okt

Tomat, ost, løg og kødsauce

Filmaften ”Mama Mia 2”



Tomat, ost, kebab, salat &
cremefraiche dressing

Vi starter ca. kl. 19:00

Sanseaften
Klubrådsmøde
Torsdag

8. okt

Tip en 13’er

Tirsdag

13. okt

Happy feet (linedance)

Torsdag

15. okt

Tøsehygge

Tirsdag

20. okt

Yatzy-turnering

Torsdag

22. okt

Sidste tilmeldingsfrist: tirsdag den 20. oktober
Selve klubben holder lukket. Vi har kun biografturen denne dag.
Mødested: Moviehouse, Klosterparks Allé 10, 4100 Ringsted

Tirsdag

27. okt

Oplæsning: Klub Svanens helt eget eventyr

Torsdag

29. okt

Halloween-arrangement

Biograftur: Far til Fire og Vikingerne

Sidste tilmeldingsfrist: torsdag den 22. oktober

Kl. 18:30

Kl. 19:00



