KLUB SVANEN
STEDET FOR ET AKTIVT FRITIDS- OG VOKSENLIV
Dag

Dato

Aktivitet

Personale

Tir

4. maj

Musikaften

Ti

Jo

Ta

Tor

6. maj

Musikaften

Ti

Lo

Jo

Tir

11. maj

Banko – KUN ÅBENT FOR TILMELDTE

Ki

Ta

Ca

Tor

13. maj

Ki

Ti

Ca

Lo

Tir

18. maj

Jorden er giftig

Ki

Ti

Jo

Ta

Tor

20. maj

Jorden er giftig

Ki

Ti

Ca

Lo

Tir

25. maj

Sommer-Smoothie

Ki

Ti

Jo

Ca

Tor

27. maj

Sommer-smoothie

Ki

Ti

Ca

Lo

Tir

1. jun

Madbix

Ki

Jo

Ta

Lo

Tor

3. jun

Madbix

Ki

Ti

Ca

Ta

Tir

8. jun

Sommerblomster

Ki

Ti

Jo

Lo

Tor

10. jun

Sommerblomster

Ki

Ti

Ta

Tir

15. jun

Krea: Sankt Hans hekse

Ki

Ti

Jo

Ta

Tor

17. jun

Krea: Sankt Hans hekse

Ki

Ti

Ca

Lo

Tir

22. jun

Sankt Hans (uden pårørende)

Ti

Jo

Ta

Ca

Tor

24. jun

Sankt Hans (uden pårørende)

Ti

Ca

Lo

Ta

Tir

29. jun

Rekord-aften (kommer på kalenderen til torsdagsholdet 1/7)

Ki

Ti

Jo

Ta

LUKKET – KRISTI HIMMELFART

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

MIDLERTIDIG ADRESSE: MIDLERTIDIG ÅBNINGSTIDER: Mail: klubsvanen@ringsted.dk
Frejasvej 27-31

Tirsdag 19:00 – 21:00

4100 Ringsted

Torsdag 19:00 – 21:00

Web: www.klubsvanen.dk

MAJ – JUNI 2021

NYHEDSBREV NR. 173

INDHOLD I NYHEDSBREVET
 BANKO – KUN ÅBENT FOR TILMELDTE

 MADBIX

 SOMMERBLOMSTER

 KREA: SANKT HANS HEKSE

 SANKT HANS (UDEN PÅRØRENDE)

 REKORDAFTEN

SIDEN SIDST…
Det er et stykke tid siden, vi sidst kunne udsende et rigtig nyhedsbrev, men endelig er klubben
åben igen og vi er SÅ glade for at være tilbage.
Pt. kører vi med et tirsdags- og torsdagshold for at overholde alle retningslinjer. På begge aftner
har vi plads til 30 medlemmer og der er stadig nogle få pladser tilbage. Du kan læse på
tilmeldingssedlen, hvordan du tilmelder dig et af holdene, hvis du gerne vil komme i klubben.
Vi kører med holdene indtil vi oplyser andet.
Ting i baren er gratis i maj og juni måned, så du behøver ikke have penge med i klubben i disse
måneder – ligesom alle aktiviteter også er gratis i denne periode.
Vi er midlertidigt rykket lokaler til Regnbuen, Frejasvej 27-31, 4100 Ringsted.
Her er vi indtil andet oplyses grundet skadedyr.
Vi glæder os til at nyde det sidste forår og sommerens ankomst med jer 

MAJ – JUNI 2021

NYHEDSBREV NR. 173

BANKO
! ! ! KUN ÅBENT FOR TILMELDTE ! ! !
BÅDE TIRSDAGS- OG TORSDAGSHOLD
Tirsdag den 11. maj holder vi kun åbent for tilmeldte til banko.
Både tirsdags- og torsdagsholdet der kan tilmelde sig.
Det skyldes at klubben har lukket torsdag den 13. maj.
Kommer der nogle denne aften, som ikke er tilmeldt aktiviteten, bliver man altså desværre sendt
hjem igen, så husk at tilmelde dig, så du kan komme ud til en skide hyggelig aften.
Der kan være 30 tilmeldte denne aften og tilmelding sker efter først til mølle-princip.
Sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 6. maj.

MADBIX
Tirsdag den 1. juni og torsdag den 3. juni afholder vi madbix.
Menuen er endnu ikke bestemt: men mon ikke det bliver noget,
som skal lidt forbi en grill på en eller anden måde?
Det er gratis at deltage i aktiviteten, men sidste tilmeldingsfrist torsdag den 20. maj.

MAJ – JUNI 2021

NYHEDSBREV NR. 173

SOMMERBLOMSTER
Tirsdag den 8. juni og torsdag den 10. juni skal vi plante
sommerblomster. Vi maler på mælkekartoner, så de
bliver rigtig fine og så planter vi blomster efterfølgende,
som kan komme hjem og pryde vindueskarmen.

KREA:
SANKT HANS HEKSE
Tirsdag den 15. juni og torsdag den 17. juni skal der laves Sankt Hans hekse,
som skal brændes på bålet, når vi afholder Sankt Hans.
Der kan max være 6 med til aktiviteten og man skal selv kunne sidde og lave
heksen – og kan man ikke dette, skal man have en ledsager med til at hjælpe.

SANKT HANS
Tirsdag den 22. juni og torsdag den 24. juni afholder vi Sankt Hans.
Der skal hygges med bål og selvfølgelig også med midsommervisen.
Grundet corona er vi desværre nødt til at lave det uden pårørende denne gang.

MAJ – JUNI 2021

NYHEDSBREV NR. 173

REKORDAFTEN
Som I ved, har vi planer om, at skulle laves vores egen rekordbog – og til det skal vi selvfølgelig
have slået en masse rekorder. Pga. nedlukningen har vi ikke kunne lave forfærdelig mange
rekorder og derfor sætter vi en hel aften af, kun til det.
Det kommer til at blive tirsdag den 29. juni (og så bliver der selvfølgelig tilsvarende en aften
torsdag den 1. juli, men kan i først se på næste kalender)

Vi skal lave forskellige fysiske aktiviteter: men vi kan også løfte sløret for, at der også bliver en
smagskonkurrence, hvor det handler om at være den der kan spise den stærkeste chili.
Skal du være med til at konkurrere om en plads i vores rekordbog?
Der kommer til at være noget, som alle kan deltage i.
HUSK: Da vi kører rekorder både tirsdag og torsdag, er det ikke sikkert at man komme i
rekordbogen, bare fordi man vinder den ene aften. Det kan jo være, at der er en anden som har
slået rekorden den anden aften.

Hvis du har forslag til nogle rekorder det kunne være sjovt at prøve af, så give endelig personalet
besked, så ser vi om det er noget vi kan prøve.

NYHEDSBREV NR. 173

MAJ – JUNI 2021

NYHEDSBREV NR. 173

AKTIVITETSTILMELDING
MAJ – JUNI 2021

MAJ – JUNI 2021

TIRSDAG
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

Tirsdag

4. maj

Musikaften

Tirsdag

11. maj

Banko (KUN ÅBENT FOR TILMELDTE – BÅDE TIRSDAGS- OG TORSDAGSHOLD)
EKSTRAORDINÆR FORDI DER ER LUKKET TORSDAG

Pris / Tid

SIDSTE TILMELDINGSFRIST: TORSDAG DEN 6. MAJ

Tirsdag

18. maj

Jorden er giftig

Tirsdag

25. maj

Sommer-Smoothie

Tirsdag

1. jun

Madbix

Tirsdag

8. jun

Sommerblomster

Tirsdag

15. jun

Krea: Sankt Hans hekse

Tirsdag

22. jun

Sankt Hans (uden pårørende)

Tirsdag

29. jun

Rekord-aften

SIDSTE TILMELDINGSFRIST: TORSDAG DEN 20. MAJ

Klubben er åbent igen og vi kører igen med et tirsdags- og torsdagshold.
Vi holder åbent fra 19:00 – 21:00 indtil andet oplyses.
Man kan tilmelde sig til at komme i klubben enten tirsdag eller torsdag ved at sende os en privatbesked på Facebook,
eller ved at sende en mail til klubsvanen@ringsted.dk
Man er ikke tilmeldt et hold, før man har fået en bekræftelse fra os.
Vi kører med holdene indtil andet oplyses.
Vi opfordrer til, at man kun tilmelder sig et hold, hvis man har tænkt sig at benytte klubben.
Det er så ærgerligt at tage en plads fra et andet medlem, som gerne ville komme i stedet for.

Kryds

NYHEDSBREV NR. 173

MAJ – JUNI 2021

NYHEDSBREV NR. 173

AKTIVITETSTILMELDING
MAJ – JUNI 2021

MAJ – JUNI 2021

TORSDAG
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

Torsdag

6. maj

Musikaften

Tirsdag

13. maj

Banko (KUN ÅBENT FOR TILMELDTE – BÅDE TIRSDAGS- OG TORSDAGSHOLD)
EKSTRAORDINÆR FORDI DER ER LUKKET TORSDAG

Kryds

SIDSTE TILMELDINGSFRIST: TORSDAG DEN 6. MAJ

Torsdag

15. maj

LUKKET – KRISTI HIMMELFART

Torsdag

20. maj

Jorden er giftig

Torsdag

27. maj

Sommer-Smoothie

Torsdag

3. jun

Madbix

Torsdag

10. jun

Sommerblomster

Torsdag

17. jun

Krea: Sankt Hans hekse

Torsdag

24. jun

Sankt Hans (uden pårørende)

SIDSTE TILMELDINGSFRIST: TORSDAG DEN 20. MAJ

Klubben er åbent igen og vi kører igen med et tirsdags- og torsdagshold.
Vi holder åbent fra 19:00 – 21:00 indtil andet oplyses.
Man kan tilmelde sig til at komme i klubben enten tirsdag eller torsdag ved at sende os en privatbesked på Facebook, eller ved at sende en mail
til klubsvanen@ringsted.dk
Man er ikke tilmeldt et hold, før man har fået en bekræftelse fra os.
Vi kører med holdene indtil andet oplyses.
Vi opfordrer til, at man kun tilmelder sig et hold, hvis man har tænkt sig at benytte klubben. Det er så ærgerligt at tage en plads fra et andet
medlem, som gerne ville komme i stedet for.

