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PROGRAM FORÅR 2019 
 
Fredag 25. januar kl. 18.30 
Caféaften med spisning og musik. 
Glæd jer til en dejlig aften, hvor Erik Grip besøger og 
underholder os. 
Musikbillet 80 kr. 
Tilmelding til spisning *). 

Tirsdag 19. februar kl. 19.30 
Klubben afholder generalforsamling. 
Se dagsorden på bagsiden. 

Fredag d. 22. februar kl. 18.30 
Syng-& spil-sammen.  
Ian Brodersen akkompagnerer og leder os gennem sang-
skatten. Kom gerne med sangforslag og eget musikin-
strument, hvis du vil spille med. 

Brugerstyret arrangement 12. marts.  
Hvis du har lyst til at arrangere en aften med et eller 
andet indhold, som du tror også vil interessere andre i 
Byen, er Klubbens lokaler til rådighed for dig. Kontakt 
Susan Kielstrup og få en snak om dine ideer.  
 
Tøjbyttedag lørdag d. 6. april kl. 10.00-14.00  
Kom med det tøj, du ikke bruger mere og se, om du kan 
finde noget andet og spændende! Mindre ting som sko, 
nips og køkkengrej er også velkomment.  
Vi sælger kaffe, kage øl og vand. 
 
Fredag 29. marts kl. 18.30 
Caféaften med spisning og musik. 
Så er det igen tid til en ægte irsk aften, denne gang med 
2 Wild Rovers, der med stor succes har besøgt Klubben 
tidligere. 
Musikbillet 50 kr. 
Tilmelding til spisning *). 
 
Brugerstyret arrangement 26. april.  
Hvis du har lyst til at arrangere en aften med et eller 
andet indhold, som du tror også vil interessere andre i 
Byen, er Klubbens lokaler til rådighed for dig. Kontakt 
Susan Kielstrup og få en snak om dine ideer  
 
Lørdag d. 11. maj  kl. 20.00 
Jens Lysdal med band i Forsamlingshusets sal. 
Jens er altid garant for en koncert fyldt med humor og 
skæve indfald og med et nærvær og en intensitet der 
gør, at ingen går uberørte hjem. 
Entré kr. 130,00.  
Billetter købes via Place2book eller ved døren. 

Fredag d. 24. maj kl. 18.30 
Klubbens fødselsdagsfest med spisning. 
Maler-, keramik– og håndarbejdsholdene udstiller de 
arbejder, som er produceret i årets løb.  

*)Tilmelding til spisning på tlf. 22 48 96 46 eller mail til 
klubben@slagslunde.dk, senest tirsdagen før arrange-
mentet. 

MEDLEMSKAB OG KONTINGENT 

Du skal være medlem for at deltage i Klubbens 
aktiviteter, men ikke i arrangementerne. 
Prisen for et års kontingent er: 
   1 voksen:          175 kr. 
   1 barn under 18 år:                      75 kr. 
Indbetaling foretages til Nordea Bank : 1345 
8979 173 203.  
Husk at skrive navn, adresse, e-mail og evt. akti-
vitet. For børn skrives også fødselsår. Ved 
manglende plads at skrive på, send mail med 
oplysningerne til Klubbens kasserer på mail  
mariannebechpharm@hotmail.com. 

Leje af lokaler. Se bagsiden. 

 
 

Kære Slagslunde-/Buresøborger 
Så sidder du igen med Klubbens ”blad” i hænder-
ne. Sandsynligheden tilsiger, at du har fundet 
bladet på Klubbens facebookside, eller du har 
fået det direkte på mail, fordi du har tilmeldt dig 
Klubbens nyhedsbrev. 
Som du kan se i programmet, har vi i foråret af-
sat 3 dage til brug for eventuelle brugerstyrede 
arrangementer. Den ene dag (lørdag den 6. april) 
er allerede afsat til en tøjbyttedag!! De resteren-
de 2 datoer er fortsat ledige – så byd endelig ind
☺ 
Som tidligere nævnt, har klubben nu fået fjern-
syn. Det betyder bl.a., at det nu er blevet nem-
mere for børnefamilier at deltage i arrangemen-
terne. Husk at vi ikke sælger slik, men at I er vel-
komne til selv at medbringe det. 
HUSK at januar er ”kontingentmåned”. 
Og husk også at Klubbens arrangementer er mål-
rettet de 0-100-årige og aktiviteterne de 18-100-
årige. 
Så kom og vær med i det lokale fællesskab. 
Susan Kielstrup 

Du kan få Klubbens nyhedsbrev ved at skrive til 
Carsten Bruun: klubben@slagslunde.dk 



MALERHOLDET 
Altid onsdag i lige 
uger kl. 19 - 22.  
Starter 9. januar og 
slutter 15. maj. 
Har du lyst til at 

male  i hyggeligt selskab  - pak dit maler-
grej og kom. 
Kontakt Anne Kejser Jensen, mail: 
anneogkenn@gmail.com. 

HÅNDARBEJDSHOLDET 

mødes onsdag i ulige uger fra kl. 19  - 22, 

første gang 16. janu-

ar med afslutning 

22. maj. 

Kom med dit hånd-

arbejde: Sy, strik, hækle, knipling eller 

hvad du nu har gang i til hyggelige timer 

og ny inspiration. 

Kontakt: Pia Zitthén på mail: 

zitthen@gmail.com. 

Onsdagen er KERAMIKDAG  

Der er 2 grupper: Formiddag fra 09.30-

13.00 og aften fra kl. 19.00-22.00.  Næ-

sten alt indenfor kera-

mikfremstilling er mu-

ligt i det veludrustede 

værksted. Der er ingen 

egentlig undervisning, 

men da jeg er uddannet indenfor kera-

mik, vil jeg kunne hjælpe og vejlede i ri-

meligt omfang.  Værkstedet er baseret på 

brugerbetaling (ler, glasurer, brænding 

m.m.). 

Sæsonen starter 09. januar og slutter 

22.maj. 

Kig forbi en onsdag og se om det er noget 

for dig, eller ring til mig og hør nærmere. 

Kontakt Bjarne Kielstrup, 2010 0632. 

 

TEATERGRUP-

PEN 

holder pause, 

men er du interes-

seret i amatørteater  som optrædende, 

forfatter eller bag scenen, er du meget 

velkommen.  

Kontakt Lars Bønnelycke, 6055 2205. 

Mail: lbonnelycke@webspeed.dk. 

 

SPORT 

Klubben råder over 

disse tider i Slagslunde-

hallen:  

• Tirsdage  
a) kl. 18-20 sport 
b) kl. 20-22  hockeyholdet. 

• Onsdage kl. 18-20 fodbold. 

• Søndage kl. 14-18sport. 

Hallen er lukket i skolens ferier. 
Banereservation:  
Susanne Bønnelycke, tlf. 2794 4119. 
Mail:  
susanne_bonnelycke@webspeed.dk. 

BILLARD 
Vi er en flok voksne 
drenge, som en gang 
imellem mødes til et spil 
billard. Der er ingen fa-
ste tidspunkter, alt afta-
les fra gang til gang. 
Interesseret i at være med?  
Kontakt: Steffen Vogdrup: 
steffen@vogdrup.com. 
 

SENIORGRUPPEN 
Seniorer samles hver tirsdag  
kl. 14-17 og starter d. 8. 
januar og slutter 11.juni. 
Seniorer fra Slagslunde og 
omegn samles i en hyggelig 
og ligefrem atmosfære og 
drøfter alle emner, der 

måtte have interesse, eller man samles 
om billardbordet eller dartspillet.  
En gang om måneden er der fælles spis-
ning. 
Er du interesseret i at være med, kontakt 
Tove Larsen, tlf. 2125 7806. 

MADKLUBBEN 

spiser sammen den første fredag i måne-

den kl. 18.30. Starter igen d. 4. januar. 

Adgangskrav til madklubben er, at man 

selv påtager sig at stå for mad og opryd-

ning efter en turnusplan. Måltidet må 

max koste 100 kr. pr. portion. Resten 

bestemmer man selv. Drik-

kevarer købes til almindelig 

klubpris. 

Nyd at slippe for madlav-

ning en gang imellem! Alle 

er velkomne. Selvfølgelig 

også børn, der får maden til halv pris. 

Hvis du ønsker at være med kontakt: 

Bente Brun på tlf. 2036 6020 eller på 

mail: bcbrun@kabelmail.dk. 

Ugentlig Flygtninge dag 

Vi har i nogle år haft en ugentlig flygtnin-

gedag, men den må desværre udgå af det 

faste aktivitetsprogram. Hvis nogle flyt-

ningevenner ønsker at bruge Klubbens 

lokaler til ad-hoc aktiviteter, kan dette 

naturligvis lade sig gøre.  

Kontakt til Susan Kielstrup, mail:  

bjasus@oncable.dk 

Leje af lokaler 

Klubbens lokaler 

kan lejes til brug 

for foreningsmøder 

og private fester. 

Lokaleleje foretages hos Lillian Lindharth, 

tlf. 2248 9646 eller mail:  

klubben@slagslunde.dk 

 

INDKALDELSE TIL Slagslunde 

Klubbens 

GENERALFORSAMLING 

Tirsdag 19. februar 2019 kl. 19.30 

i Klubbens lokaler. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning for året 

2018 

3. Klubbens regnskab 2018 

4. Indkomne forslag, afleveres til 

formanden  senest fredag d. 9. 

februar. 

5. Budget 20198 og fastsættelse 

af kontingent 

6. Valg af 

     - formænd til udvalgene 

     - bestyrelsesmedlemmer 

7. Valg af suppleanter 

8. Eventuelt 

Klubben byder på kaffe og kage 

samt øl/vand. 
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