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Program efterår
2018

Kære Slagslunde-/Buresøborger.

Formand:
Susan Kielstrup.
Mail:
bjasus@oncable.dk.
Kasserer:
Marianne Bech Sørensen.
Mail:
mariannebechpharm@
hotmail.com
Sekretær:
Carsten Brun.
Mail: bcbrun@kabelmail.dk
Redaktion:
Per Aagaard
mail: per@diktam.dk

Når et arrangement nærmer sig, skriver vi
altid lidt uddybende om arrangementet og
fortæller lidt mere om den/de musikere der
kommer.

Så er der igen et nyt blad på ”gaden”.
Bladet har du måske fundet på slagslundede.dk/klubben eller på Facebook. Men det
bedste du kan gøre for dig selv er, at sende din I forårsbladet skrev jeg lidt om Klubbens
mail til bcbrun@kabelmail.dk og tilmelde dig primære målgrupper og udtalelser som:
vores nyhedsbrev. Så er du altid opdateret på, ”Klubben er jo ikke for vores generation”…
hvad der sker i Klubben.
Hovedkonklusionen blev, at Klubben er og
forbliver at være Slagslunde-/Buresøs samlingssted for de 0 til 100-årige. Det var meget tydelig til Spis-/Dans-arrangementet i
foråret, hvor 100 mennesker i alle aldre festede sammen.
Fredag d. 7.september, kl. 18.30

Program efterår 2018

Syng– og spil sammen med Ian Brodersen. Medbring gerne egne musikinstrumenter og sangforslag. Tag børnene med, der er TV i Klubben. Fredagsslik sørger I selv for.

Så kom bare ned i Klubben, der er sikkert
også nogen fra ”din generation”….

Fredag d. 28.september, kl. 19.30

Kom og tag del i det lokale fællesskab.

Musikaften. Louise Dubiel kommer i klubben,
hun er en popsanger og singer-songwriter fra Danmark, der er kendt for at have deltaget i DK Talent
2009 med sangen Forpulet Perfekt , hun har ligeledes besøgt Slagslunde Musikfestival med stor succes. Musikbillet kr. 60,00.
Kræver ikke tilmelding — mød bare op.

Fredag d. 5. oktober kl. 18.00

Spise-sammen-aften. Som noget nyt arrangeres en
aften, hvor familier kan samles om en dejlig middag med børnene.
Kræver tilmelding *), angiv antal voksne/børn +
børns alder; børn under 3 år spiser gratis.

Fredag d. 26. oktober kl. 18.30

Caféaften med spisning. Endnu engang kan vi

glæde os til at opleve Katja & Kat Jazzerne i klubben. Musikken er en iørefaldende blanding af de
mest populære og velkendte jazz standarder, evergreens og latinamerikanske rytmer, lytte-, snakkeog dansevenlig og frem for alt så glad og livsbekræftende, at man kun kan blive i strålende godt
humør. Musikbillet kr. 60,00.

Tilmelding til spisning *).

Fredag d. 16. november, kl. 18.30
Syng– og spil sammen med Ian Brodersen.
Medbring gerne egne musikinstrumenter og
sangforslag. Tag børnene med, der er TV i
Klubben. Fredagsslik sørger I selv for.

Søndag d. 2. december, ca. kl. 14.00
Børn fra Slagslunde opfører et nissestykke i
forbindelse med Forsamlingshusets juletræsfest.
*)Tilmelding til spisning på tlf. 22 48 96 46
(ikke SMS) eller mail til cafe@slagslunde.dk,
senest tirsdagen før arrangementet.

Og så ses vi forhåbentlig til det nye initiativ
”Børnefamilie-fællesspisning” (sjovt ord ik!)
Susan Kielstrup

Medlemskab og kontingent
Du skal være medlem for at
deltage i Klubbens aktiviteter, men ikke i arrangementer.
Prisen for et års kontingent er:

voksen: 175 kr.

Barn u/18 år: 75 kr.
Indbetaling foretages til Nordea Bank : 1345
8979 173 203.

Husk at skrive: navn, adresse, e-mail og evt.
aktivitet. For børn skrives også fødselsår.
Ved manglende plads at skrive på, send mail
med oplysninger til Klubbens kasserer mariannebechpharm@hotmail.com
Kontingentet forfalder til betaling 2. januar

Arrangementer og leje af lokaler
Klubbens lokaler kan lejes til brug for foreningsmøder og private fester.
Lokaleje foretages til Lillian Lindharth, tlf. 2248
9646 eller mail: cafe@slagslunde.dk.

MALERHOLDET

SPORT

Onsdag i lige uger
kl. 19-22, med opstart d. 5. sep.
Har du lyst til at
male i hyggeligt
selskab - pak da dit
malergrej og kom.

Klubben råder over
tider i Slagslundehallen:

Kontakt Anne Kejser Jensen,
anneogkenn@gmail.com

HÅNDARBEJDS-HOLDET

* Tirsdage
kl. 18-20 fodbold og
kl. 20-22 hockeyholdet.
* Onsdage kl. 18-20 fodbold.
* Søndage kl. 14-18 sport.
Hallen er lukket i skolens ferier.
Banereservation:
Susanne Bønnelycke, tlf. 2794 4119, mail
susanne_bonnelycke@webspeed.dk .

Ugentlig flygtninge dag

Vi har i nogle år haft en ugentlig flygtningedag, men den må desværre udgå af
det faste aktivitetsprogram. Hvis nogle
flytningevenner ønsker at bruge Klubbens lokaler til ad-hoc aktiviteter, kan
dette naturligvis lade sig gøre.
Kontakt til Susan Kielstrup, mail:
bjasus@oncable.dk.

TEATER FOR BØRN

Også i år skal der spilles teater til Forsamlingshusets juletræsfest, der holdes
første søndag i advent, se side 1. Børn i
alderen 9 år og opefter kan melde sig til
TEATERGRUPPEN
at være med til at opføre et lille nissesKom med dit håndholder pause, men vores populære børne- tykke.
arbejde: Sy, strik,
gruppe fortsætter
Der vil blive øvet mandag og onsdag
hækle, knipling
selvfølgelig.
aften i hele november måned.
eller hvad du nu har
Det er Klubgang i.
bens teatergruppe,
Mød op til hyggelige timer og ny inspiraSLAGS, der
Lars Bønnelycke, tlf. 6055 2205, mail
tion.
står bag arranlbonnelycke@gmail.com
gementet, og
Kontakt: Pia Zitthén:zitthen@gmail.com.
medlemmerne bidrager med det praktiske
BILLARD
omkring stykket.
KERAMIK
Interesserede kan allerede nu sikre sig en
Vi er en flok voksne drenge, som en gang plads på holdet.
Onsdagen er keramikdag .
imellem mødes til et spil billard. Der er
Kontakt Bente Brun. Send en mail til
ingen faste tidspunkter, alt aftales fra
bcbrun@kabelmail.dk eller tlf.
Der er 2 grupper: Formiddag fra 09.30gang til gang.
20 36 60 20.
13.00 og aften fra kl. 19.00-22.00.
Interesseret i at være
Næsten alt indenfor med, kontakt Steffen
keramikfremstilling Vogdrup: stefer muligt i det velud- fen@vogdrup.com.
rustede værksted.
Der er ingen egentlig
undervisning; men da jeg er uddannet
MADKLUBBEN
indenfor keramik, vil jeg kunne hjælpe
og vejlede i rimeligt omfang. Værkstedet spiser sammen en gang
er baseret på brugerbetaling (ler, glasurer, om måneden kl. 18.30,
som regel den første frebrænding m.m.).
dag i måneden.
Sæsonen starter den 5. september og slut- Første madaften i denne
ter den 12. december.
sæson bliver fredag d.
31. august og i oktober er
Kig forbi en onsdag, - eller ring til mig
det 2. fredag, nemlig d.
og hør nærmere.
12. oktober.
Kontakt Bjarne Kielstrup, ring 20100632 Adgangskrav til madeller skriv bjasus@oncable.dk.
klubben er, at man selv påtager sig at stå
for mad og oprydning efter en turnusplan.
mødes onsdag i ulige uger fra kl. 19-22,
første gang 12.september med juleafslutning 19. december.

SENIORGRUPPEN
Alle seniorer fra Slagslunde og omegn
samles hver tirsdag og starter igen d. 4.
september. Vi hygger os sammen og
drøfter ”verdenssituationen” over en kop
kaffe og kage; en gang om måneden er
der fælles middag.
Kontakt Tove Larsen, Tlf. 2125 7806.

Side 2

Måltidet må max koste 80 kr. pr. portion.
Resten bestemmer man selv. Drikkevarer
købes til almindelig klubpris.
Nyd at slippe for madlavning en gang
imellem! Alle er velkomne. Selvfølgelig
også børn, der får maden til halv pris.
Er I interesseret? Så kontakt Bente Brun,
mail: bcbrun@kabelmail.dk eller ring 20
36 60 20.

