
 

Medlemskab og kontingent 
 
Du skal være medlem for at 
deltage i Klubbens aktivite-
ter, men ikke nødvendigvis 
for at deltage i arrangemen-
terne. 

Prisen er p.t. for et års kontingent:  

 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: kas-
serer@slagslunde-klubben.dk 

Kontingentet forfalder til betaling 2. januar.  

Program efterår 2019 
Idrætsdag i august 
Se nærmere herom på Klubbens hjemmeside 
og Face Book. 

Fredag 27. september kl. 18.30 
Caféaften med spisning og musik ved Louise 
Dubiel. Hun er en popsanger og singer-
songwriter fra Danmark og har besøgt Slags-
lunde Musikfestival med stor succes. 
Tilmelding til spisning *). 

Fredag 25. oktober kl. 19.30 
Caféaften, en hyggelig snakke-sammen aften 
med mad og musik ved Malcolm Lay. 
Tilmelding til spisning *). 

Lørdag 26. oktober kl. 11-14 
Tøjbyttedag 
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. 

 
Lørdag d. 9. november kl. 17.30 
Slagslunde og resten af Danmark spiser sam-
men . 
 

Fredag d. 15. november kl.18.30 
synger vi sammen med Ian Brodersen. Med-
bring gerne egne musikinstrumenter og sang-
forslag. Tag børnene med til sang og/eller 
Disney-Show; der er TV i Klubben. Fredags-
slik sørger I selv for. 

 
Fredag 22. november kl. 19.30 
Caféaften med brætspil. Klubben råder over 
forskellige brætspil, men tag gerne dit eget 
med. 

 
Fredag 13.december kl. 19.30 
Caféaften med julehygge og julesange. Vi 
sælger kaffe, te, gløgg og æbleskiver. 
 
*)Tilmelding arrangementer: cafe@slagslunde-
klubben.dk 

Arrangementer og leje af lokaler 

Klubbens lokaler kan lejes til brug for for-
eningsmøder og private fester.  
Ønske om lokaleje foretages til Lillian Lind-
harth, tlf. 2248 9646 eller mail:  
udlejning@slagslunde-
klubben.dk 

Formand:  
Susan Kielstrup.  
Mail:  
formand@slagslunde-
klubben.dk 

Kasserer:  
Marianne Bech Sørensen.  
Mail:  
kasserer@slagslunde-
klubben.dk 

Sekretær:  
Carsten Brun. 
Mail:  
info@slagslunde-klubben.dk 

Redaktion:  
Per Aagaard 
mail: per@diktam.dk 

Webmaster: 
Jens-Ole Koch 
mail: webmaster@ slagslun-
de-klubben.dk. 
 
Hjemmesiden:  
https://www.slagslunde-
klubben.dk 
Facebooksiden:  
Slagslundeklubben 
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Kære Slagslunde-/Buresøborger. 

Du sidder lige nu med Klubbens efterårsblad 
2019 i hånden/-eller på skærmen. 
Det kan lade sig gøre, fordi du har tilmeldt dig 
Klubbens nyhedsbrev på mail: 
info@slagslunde-klubben.dk 
eller du har været inde på Klubbens hjemmeside, 
slagslundeklubben.dk  under punktet ”bliv med-
lem” og har tilmeldt dig nyhedsbrevet her. 

Det kan også være du har været inde på Slags-
lundeklubben på Facebook og evt. har valgt at 
like/følge os der. 

Ja, der er mange muligheder for at følge med i 
Klubbens liv.  

Som du kan se i programmet, har vi igen i år 
valgt at ”deltage” i det landsdækkende arrange-
ment ”Danmark spiser sammen” - i uge 45. I 
Slagslunde gør vi det lørdag den 9. november. 
Vi har igen lånt Forsamlingshusets store sal, så 
der kan blive plads til alle. 

Vi har jo prøvet det før, så vi ved af erfaring, at 
det kunne være rart med nogle ekstra hænder! 

Så, hvis du vil give en hånd, må du meget ger-
ne skrive til mig på  
formand@slagslunde-klubben.dk  

God sommer til alle – og vi ses’ i Klubben til 
september 

Susan 

mailto:cafe@slagslunde-klubben.dk
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Side 2 

MALERHOLDET 

Onsdag i lige uger 
kl. 19-22, med op-
start d. 4. september. 
Har du lyst til at 
male i hyggeligt 
selskab - pak da dit 
malergrej og kom.   

Kontakt Anne Kejser Jensen,  
anneogkenn@gmail.com 

 

HÅNDARBEJDS-HOLDET 

mødes onsdag i ulige uger fra kl. 19-22, 
første gang 11.september . 

Kom med dit håndarbejde: Sy, strik, hæk-
le, knipling eller 
hvad du nu har 
gang i.  
 
Mød op til hyggeli-
ge timer og ny inspiration. 

Kontakt: Pia Zitthén:zitthen@gmail.com. 
 

KERAMIK 

Onsdagen er keramikdag .  

Der er 2 grupper: Formiddag fra 09.30-
13.00 og aften fra kl. 19.00-22.00.  
 
Næsten alt indenfor keramikfremstilling 

er muligt i det velud-
rustede 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 bru-
gerbetaling (ler, glasurer, brænding 
m.m.). 

Sæsonen starter den 4. september og slut-
ter den 18. december. 

Kig forbi en onsdag, - eller ring til mig 
og hør nærmere. 

Kontakt Bjarne Kielstrup, ring 20100632 
eller skriv, mail: bjasus@oncable.dk. 
 

SENIORGRUPPEN 

Alle seniorer fra Slagslunde 
og omegn samles hver tirs-
dag fra kl. 14-17 og starter 
igen d. 3. september og 
slutter sæsonen af 17. de-
cember. Vi hygger os sam-
men og drøfter 
”verdenssituationen” over 
en kop kaffe og kage; en gang om måne-
den er der fælles middag.  

Kontakt Tove Larsen, Tlf. 2125 7806. 

SPORT 

Klubben råder over tider i Slagslundehal-
len:  

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

 Onsdage kl. 18-
20 sport. 

 Søndage kl. 14-18 sport. 

Hallen er lukket i skolens ferier. 

Banereservation:  
Susanne Bønnelycke, tlf. 2794 4119, mail 
susanne_bonnelycke@webspeed.dk . 

MADKLUBBEN 

spiser sammen en gang 
om måneden kl. 18.30, 
som regel den første fre-
dag i måneden. 
Første madaften i denne 
sæson bliver fredag d. 6. 
september og slutter 6. 
december. 
Adgangskrav til mad-

klubben er, at man selv påtager sig at stå 
for mad og oprydning efter en turnusplan.  
 
Måltidet må max koste 100 kr. pr. porti-
on. Resten bestemmer man selv. Drikke-
varer 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. 
 
Ugentlig flygtninge dag 
Vi har i nogle år haft en ugentlig flygt-
ningedag, men den må desværre udgå af 
det faste aktivitetsprogram. Hvis nogle 
flytningevenner ønsker at bruge Klub-
bens lokaler til ad-hoc aktiviteter, kan 
dette naturligvis lade sig gøre. 
Kontakt til Susan Kielstrup, mail:  
forrmand@slagslunde-klubben.dk 
 
Tøjbyttedage og bogbyttedage. 
Se side 1 fsva. tøjbyttedag. Bogbytte an-
nonceres på Face Book.  Det er også mu-
ligt at bytte bøger  tirs-
dage i Seniorgruppens 
åbningstid og onsdage i 
Keramikkens åbningsti-
der. 
Øvrige tøjbyttedage vil 
blive annonceret på 

Klubbens hjemmeside og Face Book. 
 

Slut med juleteater 

SLAGS, Slagslundes teatergruppe, har 
eksisteret lige så længe som Klubben, 
altså 28 år. 
Igennem alle disse år har SLAGS leveret 
nissestykker til Forsamlingshusets jule-
træsfest. 
De første mange år var det gruppens egne 
medlemmer, der var på scenen, men ef-
terhånden kom der flere og flere børn 
med som skuespillere. 
De sidste 9 år har det udelukkende været 
børn fra Slagslunde Skole, der har stået 
på scenen. De har været dygtige og entu-
siastiske, og det har været en fornøjelse. 
Men alt arbejdet udover skuespilleriet har 
SLAGS stået for, og det er mere, end 
man tror. 
Desværre har der ikke været tilgang til 
SLAGS i mange år, mens der derimod 
har været en del frafald. Vi er jo ikke helt 
unge mere, mange af os. Nu er vi så nået 
der til, hvor vi må sige, at det var det. Det 
er ærgerligt, men det kan ikke være an-
derledes. 
Vi takker alle, der har været med, og alle, 
der har set på i alle disse mange år! 
SLAGS er ikke død, SLAGS hviler sig 
bare. Pludselig vil der strømme nye friske 
folk til, som kan se, at teater er vigtigt, og 
en ny æra for SLAGS vil begynde. 
Bente, på vegne af SLAGS. 
 
TEATERGRUP-
PEN 
holder pause, men er 
du interesseret i ama-
tørteater  som optræ-
dende, forfatter eller 
bag scenen, er du 
meget velkommen.  
Kontakt Lars Bønnelycke, 6055 2205. 
Mail: lbonnelycke@webspeed.dk. 
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