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Program efterår
2014

Kære
Slagslunde-/ Buresøborger.

ferniseres samme aften.
Lamperne er designet og
udført af Bjarne Kielstrup.

Så gik første halvdel af 2014,
Den 31. oktober stiller
og vi tager nu hul på sidste
”vores lokale” musihalvdel.
ker/komponist/sanger Jens
Den 26. september lægger vi Lysdal op til et brag af en
ud med musik og 2 fernisekoncert i Forsamlingshusets
ringer!
store sal. Jens har lovet at
Musikken står Bjarne Gohlke samle et hold af topprofessiog Erling Jensen for. Mange onelle musikere til denne
aften, så glæd Jer!
kender Bjarne fra Musikfestivalen og hans mere end 25 Og så skal jeg opfordre til et
år indenfor ”musikken”.
”kig” på bagsiden, hvor
Flemming har ikke været i
Klubbens faste aktiviteter
Klubben før, men er også en gemmer sig. Vær specielt
erfaren herre.
opmærksom på oplysninger
Vi ferniserer Ole Strøygårds vedrørende skuespillermalerier, som er holdt i enk- tilmelding til børneteater,
le, stærke farver. Ole er aka- samt oplysninger om tider og
tilmelding til keramik for
demiuddannet maler, og er
flyttet til Slagslunde for ca. 1 børn.
år siden.
Dit medlemskab af Klubben
er altafgørende for den dagliKlubbens nye café-lamper
ge drift. Så

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

Husk, at du på
www.slagslunde.dk altid kan
holde dig orienteret om arrangementer m.m., og her

kan du også tilmelde dig
Klubbens nyhedsbrev.
Klubben er åben for alle,
som har lyst til at bruge
den – enten som deltager i
aktiviteterne, glad gæst
ved musikarrangementerne og/eller aktiv i udførelse af opgaver for Klubbens daglige liv.
Kom og vær med, du skal
være så hjertelig velkommen!
Susan Kielstrup

Program efterår 2014
Fredag d. 26. september kl. 19.30:
Musikcafé.
Musik med Bjarne Gohlke og Erling Jensen.
Fernisering af Ole Strøygårds malerier og
Klubbens nye café- lamper.

Medlemskab og
kontingent
Du skal være medlem for at
deltage i Klubbens aktiviteter
men ikke i arrangementer.

Fredag d. 31. oktober, kl. 19.30:

Prisen for et års kontingent er:

1 voksen: 175 kr.

1 voksen m/børn under 18 år: 200 kr.

Familie m. børn under 18: 375 kr.

Koncert med Jens Lysdal & Co. i Forsamlingshusets sal.

Kontingent indbetales senest 1. oktober til
Nordea Bank konto: .1345 8979 173 203.

Entre 100 kr. Betaling ved indgang eller evt.

Husk: Skriv navne samt hvilken aktivitet, der
evt. deltages i.

Entré 50 kr. Tilmelding ikke nødvendig.

Formand:
Susan Kielstrup.
Mail:
bjasus@oncable.dk.

støt op om det
lokale fællesskab ved blot at
tegne ét medlemskab til kr.
175,00 årligt (og naturligvis
gerne flere).

på Place2book.

Søndag d. 30. november:
Børneteater kl. ca. 14.15 i forbindelse med
Forsamlingshusets juletræsfest.

Fredag d. 12. december:

Arrangementer og leje af lokaler
Tilmelding til arrangementer skal foretages
senest tirsdagen før arrangementet.
Klubbens lokaler kan lejes til brug for foreningsmøder og private fester.

Julebanko i Klubbens lokaler. Tilmelding

Tilmelding/lokaleleje foretages til Lillian Lindharth, enten på tlf. 2248 9646 eller på

nødvendig.

mail: cafe@slagslunde.dk

MALERHOLDET
starter 3. september og maler
som altid onsdag i lige uger
kl. 19-22.
Lørdag d.28.10.14 er der kursus med
acrylmaling hos Creative Hobby Art i
Slangerup.. Senere på sæsonen er der
planer om kursus med maling med bivoks i farver (i Klubben lokaler). Glæd
jer til disse 2 inspirerende kurser.
Sæsonen slutter med julehygge 10.12.
Kontakt Lillian Münsberg, 4818 1609.

Onsdagen er keramikdag.
Der er 2 grupper:
Formiddag fra
09.30-14.00 og
aften fra kl. 19.0022.00. Næsten alt
indenfor keramikfremstilling er muligt i det veludrustede
værksted. Der er ingen egentlig undervisning; men da jeg er uddannet indenfor
keramik, vil jeg kunne hjælpe og vejlede
i rimeligt omfang. Værkstedet er baseret
på brugerbetaling (ler, glasurer, brænding m.m.).

slutter den 17. december.
Kig forbi en onsdag, - eller ring til mig
og hør nærmere.

SENIORGRUPPEN

Kontakt Tove Larsen, 4818 4589.

SPORT
Klubben råder over
tider i Slagslundehallen:
* Tirsdage
kl. 17-19 og
kl. 20-22 (reserveret
hockeyholdet)
* Søndage kl. 14-18.
Hallen er lukket i skolens ferier.

BØRN OG LER

Tidsforløb:

Igen i år tilbyder vi børnene at prøve
28. september: Vi giver leret form.
kræfter med lerets verden i samarbejde
med vor professionelle keramiker. Fan- 5. oktober: Nu er leret lidt tørt, så vi
tasi er en god ting, men hvis den slipper kan lægge farve på., tingene skal tørres
og brændes 1.gang.
op, har vi også
råd for det. Vi
Børnene har efterårsferie og den
har bl.a. nogle
26. oktober glaserer vi de brændte
reliefforme til
kunstværker., som skal brændes for 2.
rådighed.
gang.
Børn fra 5-14 år
31. oktober: Ovnen åbnes, og vi beunkan deltage; fra 5
-8 år ledsaget af en voksen. Aktiviteten drer egne- og andres færdige kunstværforegår fra kl. 11-14 (husk madpakke)
ker
som et samlet forløb over følgende 3
Tilmelding til Bjarne Kielstrup. På mail
søndage: 28.09., 05.10. og 26.10. og
til bjasus@oncable.dk eller evt. tlf.
sidste gang fredag d. 31.10. fra 17.0020100632.
18.00.

Side 2

Bordtennis og dart
Har du interesse i et af
disse spil, så kontakt

Sæsonen starter den 3. september og

Delvis brugerbetaling, 60 kr. pr. barn.

I løbet af efteråret
skal der vælges/skrives tekster til forårsrevyen 2015. Har du lyst til at være med
enten som skuespiller, forfatter eller
andet, er du velkommen til at deltage.

Alle seniorer fra Slagslunde og omegn
samles hver tirsdag og starter igen d. 2.
september. Vi hygger os sammen og
Vi mødes igen efter sommerpausen
drøfter ”verdenssituationen” over en kop
mandag den 8. september kl. 19.00
kaffe og kage; en gang om måneden er
der fælles middag. Sæsonen afsluttes
Kontakt Lars Bønnelycke, 48184541.
med en udflugt, sædvanligvis revyen i
Ganløse Kro.

Banereservation:
Susanne Bønnelycke, tlf. 4818 4541.

Begrænset deltagerantal, max. 10 børn.

TEATERGRUPPEN

Kontakt Bjarne Kielstrup, 20100632.

Bjarne Lindhardt, 4717 3222.

Billard
Vi er en flok voksne drenge, som en
gang imellem mødes til et spil billard.
Der er ingen faste
tidspunkter, alt aftales
fra gang til gang.
Interesseret i at være
med?
Kontakt
Steffen Vogdrup:steffen@vogdrup.com

BØRNETEATER
Hej teaterglade piger og drenge (9 år og
opefter)
Hvis I har lyst til at spille med i Klubbens nissestykke, der skal vises til juletræsfesten i Slagslunde Forsamlingshus
den første søndag i advent (30. nov.), så
send en mail til mig.
Hvilket stykke, vi skal spille, meldes ud
sammen med øveplanen lige efter efterårsferien.
Nissehilsner
Bente; mail:bcbrun@kabelmail.dk.

