KLUB SVANEN
STEDET FOR ET AKTIVT FRITIDS- OG VOKSENLIV
Dag

Dato

Aktivitet

Personale

Tir

2. nov

Yatzy-turnering

Ki

Ti

Ta

Jo

Tor

4. nov

Kærlighed og kildevand med Kenneth

Ki

Ti

Ta

Pe

Tir

9. nov

Julegaveværksted med Tine + Yoga/leg + Klubrådsmøde

Ki

Ti

Ta

Jo

Tor

11. nov

Julegaveværksted med Tine + Yoga/leg

Ki

Ti

Ta

Lo

Tir

16. nov

Julemusikquiz med Leif

Ki

Ti

Ta

Jo

Tor

18. nov

Madbix

Ki

Ti

Lo

Pe

Tir

23. nov

Mandehørm

Ki

Ti

Ta

Jo

Tor

25. nov

Juledekorationer

Ki

Ti

Ta

Lo

Tir

30. nov

Julelys i Tivoli

Ki

Ti

Ta

Lo

Tor

2. dec

Julebanko

Ki

Ti

Ta

Ta

Tir

7. dec

Juleølsmagning + Barudvalgsmøde

Ki

Ti

Ta

Jo

Tor

9. dec

Julebag + Julequiz

Ki

Ti

Ta

Lo

Tir

14. dec

Julekoncert med luciaoptog med pårørende

Ki

Ti

Ta

Jo

Tor

16. dec

Juleeventyr

Ki

Ti

Ta

Lo

Tir

21. dec

Julejam med Jonas

Ki

Ti

Ta

Jo

Tor

23. dec

Julefilm: Emma og Julemanden; Jagten på elverdronningens hjerte

Lo

Ta

Pe

Tir

28. dec

Nytårspakkeleg

Ki

Ti

Jo

Pe

Tor

30. dec

Nytårshygge

Ki

Ti

Ta

Pe

KLUB SVANEN

ÅBNINGSTIDER

KONTAKT

Frejasvej 27 - 31

Tirsdag 18:30 - 21:30

Mobil: 28 19 65 35

4100 Ringsted

Torsdag 18:30 - 21:30

Tlf. i åbningstiden: 57 62 85 00
Mail: klubsvanen@ringsted.dk
Web: www.klubsvanen.dk

NOVEMBER – DECEMBER 2021

NYHEDSBREV NR. 176

INDHOLD I

SIDEN SIDST
Der kommer til at ske lidt forandringer i personalegruppen.
Det er nemlig sådan, at Camilla er så heldig, at hun har fået
sit drømmejob – men det betyder desværre også, at hun er

NYHEDSBREVET
VIGTIG!
INFORMATION OM
KONTINGENTSTIGNIG

nødt til at stoppe pr. 1/11, som en af de faste personaler i
klubben. Vi skal dog heldigvis ikke sige helt farvel til hende,
da hun fortsætter som vikar i klubben.

JULEDEKORATIONER
Vi har dog allerede fundet hendes afløser og vi er sikre på,
at I alle sammen bliver rigtig glade for at høre, at vi i
fremtiden kommer til at se meget mere til hende. Det bliver
nemlig Tina, som fremover kommer fast om torsdagen. Det

JULELYS I TIVOLI

betyder, at Tina fremadrettet er her både tirsdag og torsdag.

Derudover har Jonas også valgt at sige sin stilling op og det
betyder, at vi starter 2022 uden Jonas i personalegruppen.

JULEBANKO

Vi har allerede slået stillingsopslag op og vi glæder os til at
finde ud af, hvem der bliver hans afløser. Jonas kommer
dog stadig forbi klubben en gang i mellem og spiller musik,

PÅRØRENDE-ARRANGEMENT:

så vi skal heldigvis ikke undvære ham helt.

JULEKONCERT

Ud over vores efterhånden ”faste inventar” Pernille, som er
vikar – og nu også Camilla - har klubben også fået en anden
ny vikar. Hun hedder Zenia. Zenia starter lige så stille i løbet

NYTÅRSPAKKELEG

af oktober og november, så lov os, at I tager rigtig godt imod
hende.

Vi glæder os til at nyde vinteren sammen med jer.

NYTÅRSHYGGE

NOVEMBER – DECEMBER 2021

NYHEDSBREV NR. 176

VIGTIG INFORMATION OM
KONTINGENTSTIGNING
Som de fleste af jer allerede ved, har vi i klubben det sidste lange stykke tid, måtte undgå
kontanter. Dels pga. covid19 situationen for at undgå den store smitterisiko der er, ved at håndtere
kontanter, men også af administrative årsager.
Vi har længe tænkt over, hvordan vi i fremtiden skulle håndtere ”pengeproblemet” og vi har nu
fundet frem til den løsning, som vi mener er den bedste løsning for klubbens medlemmer.

Det betyder at kontingentet fremadrettet bliver hævet, men det betyder også, at man aldrig skal
have penge med i klubben igen. I baren vil det nemlig fortsat være gratis at få 2 ting, ligesom
aktiviteter i fremtiden ikke vil koste penge.
Vi gør dog opmærksom på, at der kan være ekstraordinære aktiviteter som f.eks. fester, hvor man
vil blive opkrævet et mindre beløb, såfremt man deltager. Dette vil blive hævet sammen med
kontingentet efterfølgende. Vi gør fortsat tydeligt opmærksom på, hvis en aktivitet koster noget.

DE NYE KONTINGENTPRISER GÆLDER PR. 01.01.2022
Medlemskab over 18 år

150,-

Medlemskab under 18 år eller STU

80,-

Medlemskab for hjælperholdet

50,-

KONTINGENTET INKLUDERER FREMADRETTET
Ubegrænset fremmøde på alle klubaftner
2 ting i baren pr. klubaften
Kaffe/the
Deltagelse i aktiviteter (ekstraordinære aktiviteter dog undtaget)

NOVEMBER – DECEMBER 2021

NYHEDSBREV NR. 176

JULEDEKORATIONER
Det er blevet tid til, at gøre klar til julen og traditionen tro, betyder det at vi skal lave
juledekorationer. Der kan i år være 20 med til aktiviteten, men det er også vigtigt at understrege, at
har man brug for hjælp, skal man have en ledsager med, da vi ikke kan hjælpe én til én.

Juledekorationerne bliver lavet med LED lys, så man kan have den stående i sin egen lejlighed.

Det er vigtigt at man selv sørger for noget, som man kan transportere den hjem i. Vi har ikke
noget, som vi kan give jer. Derfor vil det være smart at medbringe en kasse af en art, som man
kan sætte den ned i.

NOVEMBER – DECEMBER 2021
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JULELYS
I TIVOLI
Efter et langt år med nedlukning er det dejligt at vi endelig kan komme ud igen – og vi er derfor
ekstra glade for, at vi igen kan tilbyde årets måske hyggeligste juletur. Vi skal nemlig traditionen
tro i Tivoli og se deres flotte julelys.

Som altid er der plads til at der kan komme 20 med på turen. Ledsagere tæller med og det er
derfor meget vigtigt, at du oplyser os om, hvis du har en ledsager med.
Det bliver vanen tro ikke en tur, hvor vi skal prøve forlystelser, men en gåtur gennem parken. Vi
spiser en let aftensmad derinde, som man selv skal medbringe penge til. Hvis der er tid til det,
køber vi nok også en kop varm kakao eller sådan, sidst på aftenen.

Der er altid mange hyggelige boder, som man kan handle i og derfor er det en god idé at
medbringe lidt ekstra penge til dette.

Vi tager afsted fra Klub Svanen klokken 15:30 og er retur ca. 21:15.
Man skal være godt gående for at komme med på turen og så skal man selvfølgelig sørge for, at
klæde sig fornuftigt på.

Tilmelding sker efter først til mølle princip og skal ske senest tirsdag den 23. november.

NOVEMBER – DECEMBER 2021
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JULEBANKO
Torsdag den 2. december afholder vi julebanko, for klubbens medlemmer.
Hver deltager får én plade og der er mulighed for at vinde mange fede præmier.

Som noget nyt i år, prøver vi at se, om vi kan finde en løsning, hvor tallene vises på storskærm, så
de der måske har lidt svært ved tallene, måske har lidt nemmere ved at være med. Vi lover dog
ikke, at det kan lade sig gøre, men vi gør vores bedste.

Hvis man ikke selv kan sidde med pladerne og få lagt brikkerne på de rigtige tal, anbefaler vi, at
man har en ledsager med. Der plejer at være rigtig stor opbakning til vores julebanko og vi har
ikke mulighed for at hjælpe alle.
Ledsagere får ikke en plade.

Vi gør opmærksom på, at der ikke er nogen garanti for, at man vinder nogle præmier.

Julebanko starter efter samling, senest klokken 19:30, så sørg for at
komme i god tid denne dag, hvis du skal være med fra start.

NYHEDSBREV NR. 176

NOVEMBER – DECEMBER 2021

PÅRØRENDE-ARRANGEMENT:

JULEKONCERT
Tirsdag den 14. december inviterer vi pårørende til julekoncert i Klub Svanen.

Vi åbner dørene klokken 18:30 og koncerten starter klokken 19:00, hvor vi ligger
ud med et luciaoptog – som selvfølgelig vil være med klubbens medlemmer.
Herefter vil 12 af klubbens medlemmer skiftevis gå på scenen og optræde med
en julesang, så vi kan komme rigtig i julestemning.
Man behøver ikke at tilmelde sig som publikum, men man må gerne give
besked, hvis man ved at der kommer gæster med, så vi kan sørge for nok
siddepladser. Man kan give besked i klubben, på vores mail
klubsvanen@ringsted.dk eller på vores Facebook.

Hvis man gerne vil være et af de 12 medlemmer, der skal optræde med en
julesang, skal man tilmelde sig senest torsdag den 2. december. De 12 pladser
gives væk efter først til mølle-princip og man skal derfor være hurtig til at
tilmelde sig. Hvis man er en af de 12 der skal optræde, skal man selv medbringe
en CD med den julesang man vil optræde med. Man skal desuden komme
senest klokken 18:40.

Hvis man gerne vil være med til at gå Lucia, skal man tilmelde sig senest
torsdag den 2. december. Man skal komme senest klokken 18:45. Luciabruden
findes ved lodtrækning blandt de, som ikke har været det før i klubben.

Vi glæder os til masser af julehygge sammen med jer og jeres pårørende.

NYHEDSBREV NR. 176
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NYTÅRSPAKKELEG
Tirsdag den 28. december skal vi fejre, at vi er lige ved at byde velkommen til et nyt år.
Det fejrer vi med nytårspakkeleg, som er pakkeleg som vi kender det, men hvor alle
pakkerne er noget, som er nytårsrelateret. Slår man en sekser, må man tage en pakke fra bordet.
Når bordet er tomt bliver der sat et ur og man må nu stjæle pakker fra hinanden, når man slår en
sekser. Når uret ringer, må man beholde de pakker man har.

Efter den traditionelle pakkeleg, vil der være en anden pakkeleg, hvor der kun er én pakke på spil.
Alle deltagerne skiftes til at slå: hvis man slår en sekser, må man pakke et lag papir af den store
pakke. Men under sig gemmer sig et nyt lag – og sådan fortsætter det, indtil der er en, som pakker
det sidste lag papir af, som må beholde indholdet.

Husk: det er ikke sikkert, at man får en pakke med hjem.
Sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 16. december.

NYTÅRSHYGGE
Torsdag den 30. december er årets sidste klubaften og den skal vi selvfølgelig bruge på at ønske
hinanden godt nytår. Vi bruger den sidste aften på at hygge, sludre, høre lidt god musik og skåle
med hinanden, mens vi nyder et lille stykke kransekage.

Kommer du og ønsker godt nytår?

NOVEMBER – DECEMBER 2021
AKTIVITETSTILMELDING
NOVEMBER - DECEMBER 2021

NYHEDSBREV NR. 176

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

2. nov

Yatzy-turnering

Torsdag

4. nov

Kærlighed og kildevand med Kenneth

PRIS / TID

Vinderen får en plads i klubbens rekordbog.

Julegaveværksted med Tine
Tirsdag

9. nov

OBS! Man kan kun tilmelde sig enten tirsdag den 9. november eller torsdag den 11. november.

Leg
Julegaveværksted med Tine
Torsdag

11. nov

OBS! Man kan kun tilmelde sig enten tirsdag den 9. november eller torsdag den 11. november.

Leg
Tirsdag

16. nov

Julemusikquiz med Leif

Torsdag

18. nov

Madbix

Tirsdag

23. nov

Mandehørm

Torsdag

25. nov

Juledekorationer

Tirsdag

30. nov

Torsdag

2. dec

Julebanko

Tirsdag

7. dec

Juleølsmagning

Torsdag

9. dec

Hjælpere møder klokken 17:00

Vi spiser ca. kl. 19:00

OBS! En aktivitet kun for gutterne
Husk at medbringe noget, som du kan transportere din dekoration hjem i.

Julelys i Tivoli
Husk at medbringe penge til aftensmad og til at shoppe for. Husk varm påklædning.
Sidste tilmeldingsfrist: Tirsdag den 23. november.

Kl. 15:30 – Ca. 21:15

Kl. 19:30

Julebag
Julequiz
Vinderen får en plads i klubbens rekordbog.

Julekoncert med luciaoptog med pårørende
Tirsdag

14. dec

Sæt kryds her, hvis du gerne vil optræde 
Sidste tilmelding: Torsdag den 2. december
Husk at medbringe CD med den julesang du vil optræde med

Sæt kryds her, hvis du gerne vil gå lucia 
Sidste tilmelding: Torsdag den 2. december

Torsdag

16. dec

Juleeventyr

Tirsdag

21. dec

Julejam med Jonas

Torsdag

23. dec

Julefilm: Emma og Julemanden; Jagten på elverdronningens hjerte

Tirsdag

28. dec

Nytårspakkeleg

Torsdag

30. dec

Nytårshygge

Sidste tilmeldingsfrist: Torsdag den 16. december

Kl. 19:00
Kl. 18:40
Kl. 18:45

Kl. 19:00

SÆT
KRYDS

