
  

 

Åbningstider:  
Man-torsdag: 9-15.30 
Fredag: 9-14 
Lørdag - søndag 11-16 
 

Se mere på: 
Slagelse.dk/teglværksparken  

Følg os på: 
Facebook ”Teglværksparken” 
Tlf. 58 37 76 00 

Marts / April 2017 

Aktivitetscenter Teglværksparken 
Teglværksparken 50 i Korsør 

Januar/Februar 2018 

Åbningstider:  
 
Man-torsdag: 9-15.30 
Fredag: 9-14 
Lørdag - søndag 11 - 16 

Se mere på: 
 
Slagelse.dk/teglværksparken  
Følg os på: 
Facebook ”Teglværksparken” 
Tlf. 58 37 76 00 
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CENTERRÅDET - vi er til for brugerne  

Afdelingsleder 
Jørgen Andersen 
jorga@slagelse.dk 

Formand 
Anni Meiling 
Mejling@turbopost.dk 

Næstformand 
Birthe Jacobsen 
birthejac@live.dk 

Kasserer 
Anne Nielsen 
ani@pensionistedb.dk 

Centerrådsmedlem 
Lise Pedersen 

Personalerepræsentant 
Anne M. Henriksen 
amhen@slagelse.dk 

Tvp.’s repræsentant 
Torben Sentow 
t.sentow@outlook.dk 

Tvp.’s suppleant 
Leif Svendsen 

1. Suppleant 
Jette Segato 

2. Suppleant 
Elinor Jørgensen 
vifil@mail.dk 

Foto 
på  
vej 

Jørgens Klumme 

Et gammelt år er ved at rinde ud og det er tid til at gøre status for år 2017. 
 
Vores bestræbelser på at gøre Teglværksparken til et attraktivt samlingspunkt 
for kommunens borgere, ser ud til at lykkedes i en sådan grad, at vi oplever et 
meget stort pres på vores lokaler, og en betragtelig tilgang af dagligt spisende 
gæster. 
Det er herligt at have den slags udfordringer, at flere og flere besøger Teglværk-
sparken på ugebasis. Visionen med at skabe et samlingspunkt, et kulturhus, et 
medborgerhus, kald det hvad I vil, ser ud til at lykkes. 
Det skyldes i høj grad et godt samspil mellem en dygtig og flittig gruppe af frivil-
lige, og så det faste personale. Det samspil gør at vi i dag har et hus der næ-
sten har åbent de fleste af døgnets timer, og at der ikke er en eneste dag på 
året, hvor der ikke er åbent – om det så er juleaften, så er der arrangeret en 
fest! 
Derfor vil jeg godt benytte lejligheden til at takke alle vores frivillige, og opfordre 
alle jer brugere til at vise jeres taknemmelighed, og anerkendelse for det store 
arbejde en gruppe mennesker ligger på Teglværksparken. Uden dem ville cen-
tret være noget helt andet, end den succes vi er blevet til i dag. 
Tak for året der er gået og håbet om et lige så spændende nyt år 2018. 
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Det sker - side 

Er du flittig bruger af Centrets mange tilbud, udflugter, ture, mm, bør du overveje 
at købe et tilskudskort til kr. 150,00 

Nyt tilskudskort 2017 

Husk udover de nævnte datoer, er der banko hver lørdag fra kl. 13.30 - 16.00 
1. banko 6. januar - 1. søndagscafe 7. januar 
 
Der er flere datoer end der er plads til her - se under de forskellige aktiviteter for 
mere information 

Information 

Dato Md.  Kl. Aktivitet Arrangør Side 

5 jan  11.30 Linedance igen  26 

6 jan  13.30 Banko igen Centerrådet 7 

7 jan  14.00 Søndagscafe Centerrådet 9 

8 jan  10.00 Cafe lungen  13 

8 jan  10.00 Foto igen  8 

8 jan  10.30 Linedance igen  26 

9 jan  13.00 Husmøde TVP 12 

9 jan  14.30 Godt nytår Ældre Sagen 22 

12 jan  10.00 Foto igen  8 

13 jan   Nytårskoncert Danske Seniorer 24 

16 jan  12.30 Film i TVP TVP 27 

22 jan  13.30 Centerrådsvalg Centerrådet 14 

29 jan  14.00 FOF fordrag igen FOF 30 

11 feb  11.00 Fastelavn TVP 18 

12 feb  10.00 Cafe lungen  13 

14 feb   De Vilde Roser Danske Seniorer 24 

21 feb  14.00 Beboerhygge Centerrådet 19 

28 feb  14.00 Kom og lyt Ældre Sagen 22 

12 mar  10.00 Cafe lungen  13 

14 mar   Generalforsamling Danske Seniorer 24 

15 mar  11.45 Revyraketten Ældresagen 22 

17 mar  11.00 Årsmøde Ældre Sagen 22 

9 apr  10.00 Cafe lungen  13 

14 maj  10.00 Cafe lungen  13 

11 jun  10.00 Cafe lungen  13 
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Åbningstid 

 kl. 10 - 13 

Du finder Træfpunktet  
 

 ved siden af Centershoppen 
Åbningstiden er  kl. 10 - 13 

 
Træfpunktet er bemandet af frivillige 

VI HENTER   
hos beboerne i nærområdet af 

Teglværksparken 

Har du fine loppeting i gemmerne,  
så står vi klar til at modtage dem.  

Salget fra butikken går til aktiviteter  
for brugerne.  

Står du og skal have ryddet hele lejligheden  
kan du kontakte 58 37 76 00 

Prisen er 1.000 kr. og vi rydder det hele. 
Er du beboer i Teglværksparken  

og har overskud efter indflytning,  
så står vi klar til gratis at afhente, ring 58377600  

eller kontakt: Birthe Jacobsen, 2049 9257 
Eller Anne Nielsen, 5055 3986 
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AKTIVITETSTILBUD i centret 

Kreative og praktiske 

Kortfremstilling 3D: Torsdag kl. 13-15.30  
 
Patchwork: Tirsdag kl. 9-12.30 og Onsdag kl. 13-16  
 
Porcelænsmaling: Onsdag kl. 9.30-12.15 og kl. 13-15.45, torsdag kl. 9.30-
12.15 Yderligere oplysninger Kreativ Fritid tlf. 58 37 29 48  
 
Syning: Mandag kl. 9.30-12.15 og 18.30-22, Onsdag kl. 18.30-22, torsdag 
14.30-18 Yderligere oplysninger Kreativ Fritid tlf. 58 37 29 48 
 
Træværksted: I kælderen er der et stort flot værksted. Erik Hansen går og 
sysler dernede en gang imellem, hvis du vil have hjælpe til at bruge værktøjet og 
maskinerne. 
 
Åbent kreativt værksted: Åbent dagligt fra kl. 9-15.  
Der er mange forskellige aktiviteter at deltage i, div. håndarbejde, syning, brode-
ri, strik, stofmaling, smykker, papir mm. Personalet vil kunne bistå med råd og 
vejledning. Besøg værkstedets butik, hvor du kan købe garn, kort og mange an-
dre spændende ting. 

Krop og bevægelse  

Åbent motionsrum: Alle dage 8.30-15.30. Ved behov for opstart og/eller vej-
ledning i maskiner, kontakt Leif eller Pernille i centret eller på tlf. 58306638.  
 
Vedligeholdende træning: Tirsdag kl. 10- 10.45 og kl. 11-11.45. Træning med 
øvelser, hvor alle kan være med. Vi kommer igennem hele kroppen - siddende 
eller stående.  
Yderligere oplysninger Lone Andersen tlf. 58 30 66 12 
 
Krolf: Tirsdag kl. 10-12 og torsdag kl. 10-12. Vi mødes i haven. Alle kan være 
med, der laves nye hold hver gang. 



6 

 

Krop og bevægelse  

Billard: Tirsdag kl. 13, onsdag kl. 9-12, torsdag kl. 10.16. 
Har du lyst til at være med kontakt Ole Magnusen tlf. 23 11 53 55  
 
KOL-gymnastik: Onsdag kl. 10-11 i festsalen  
 
Sjov Motion: Onsdag kl. 13.30 For huske-dårlige borgere med pårørende.  
Kontaktperson i Ældre Sagen Tove Madsen 35 39 32 83 
 
Linedance: Mandag kl. 10.30-11.30 instruktør Ulla Petersen, kl. 11.30-12.30 for 
begyndere og let øvet, instruktør Kirsten Gotfredsen, kl. 12.30-13.30, instruktør 
Hanne Ruskov. Fredag kl. 11.30-12.30 instruktør Ulla Petersen. 
 
Rygskole: Torsdag fra kl. 8-13 har FOF hold i centret. Yderligere oplysninger 
på 58 52 81 64 
 
Dartspil siddende: Onsdag kl. 10-11 - kontakt 58 30 66 15 
 
Zumba: Tirsdag kl. 9-10 og fredag kl. 10-11 kontaktperson Pia på 2227 7874 
 
Siddedans: Fredag kl. 10-10.45. Dans siddende til velkendte melodier. 
Kontakt 58 30 66 15. 
 
Stolegymnastik: Mandag kl. 9.15-10.15 Torsdag kl. 10-11 og kl. 13 - 14. 
Danske Seniorer tlf.nr. 58 35 38 38 
 
Seniordans: Mandag kl. 13.30-16 
Yderligere oplysninger Korsør Firmaidræt på 58 38 08 40 
 
Mindful Yoga: Torsdag kl. 9-12 yderligere oplysninger AOF på 21 13 01 02 
 
Genoptræning: Tirsdage 10-11 Fra genoptræning til selvtræning 
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Musik og sang 

Sang-eftermiddag: 1. og 3. onsdag i måneden kl. 13.00-15.30 
levende musikledsagelse sang, kaffe og kage.  
 
Rytmisk kor/Livstykkerne: Onsdag kl. 9.45.11.15 med korledelse 
Yderligere oplysninger Kreativ Fritid på 58 37 29 48  
 
Husorkestret: Mandag kl. 14-16 øver. 

Kortspil og banko 

Torsdagsbanko: Sat på pause 
 
Lørdagsbanko: kl. 13.30-16 - hver lørdag.  
1. banko i 2018 - lørdag d. 6. januar 
 
Værkstedet banko: 1. tirsdag i md.: Kl. 10.00.  
 
Bridge:  
Pensionistbridge for alle: Mandag kl. 13.15-16.30 Kontaktperson Jonna Pihl  
Tlf. 21659525 
 
Begynder bridge: Mandag fra kl. 19-22 - begyndere. Underviser Hans J. Smidt 
som kan kontaktes på 51 20 62 99. Når undervisningsforløbet er færdigt, så er 
du klar til at indtage bridgebordene hjemme og i klubberne. Se også 
www.bridge.dk/2341/ 
 
Korsør Kontraktbridge: Tirsdag kl. 19-23:  yderligere oplysninger 58 35 04 12 
 
Korsør Bridgeklub 51: Onsdag kl. 18-23 - yderligere oplysninger 58 37 40 72 
 
Kortspil Whist: Onsdag kl. 13 -16 - bare mød op. 
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Andre Tilbud 

Erindringsværksted: Tirsdag kl. 13.30-15.30, Stedet hvor alle emner tages op. 
Det kan både være om det gamle og nye Korsør. Hvordan holdt du ferie, juletra-
ditioner, minder fra dit liv. Nogen gange kører vi tur til et sted, vi gerne vil se. 
Kom og vær med til en hyggelig snak med kaffe og kage. 
Yderligere oplysninger Danske Seniorer 58 35 38 38 
 
Foredragsrække: FOF starter i 2018 - d. 29. januar 
 
Frimærker/Korsør Filatelistklub: Hver anden mandag i lige uger  
kl. 18 - 22 i cafeteriet. 
Alle er velkomne, så kom og besøg os på en mødeaften. Hvis du har en samling 
liggende, kan du få en gratis vurdering. Vi hjælper også gerne, hvis du har fået 
lyst til at samle. For yderligere oplysninger kontakt: Benny Nielsen Ellevej 4  
4220 Korsør tlf.: 31 27 20 48.  
 
 
Pårørendegruppe dement: Mødes 1 x månedligt 14 -16 kontakt Stig Winther 
40 91 92 73 
 
Aktivitetscafe: onsdag 13-15 (hjerneskadede) 

Undervisning 

Foto og billedredigering 
Mandag kl. 10-12 og fredag kl. 10-12. Grundlæggende vejledning om digital foto. 
Vi benytter Photofiltre 7 og LibreOffice Draw. Rimeligt kendskab til PC nødven-
digt. Opstart igen 8. og 12. januar 2018 
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Fotoklubben2012: Onsdag kl. 19 - 22 i det store lokale på 1. sal. 
kontaktperson Johannes Flintholm tlf. 50 46 87 65 
 
Cafe Amalie: Et klubtilbud for udviklingshæmmede - afholder cafe torsdag 
aften kl. 19-22. Yderligere oplysninger Lone Hansen tlf. 50 57 42 82 

Søndags Cafe - Kl. 14 - 16  
 

Et gratis tilbud med musik og underholdning. 
Kaffe, kage m.m. kan købes i cafeen. 

Salg af lotterier - overskuddet går udelukkende til det  
frivillige arbejde med brugere og beboere i TVP.  

  7. jan. Cafe Ensemblet 
14. jan. Lise og Kristian 
21. jan. Traktørerne 
28. jan. Overraskelse 

  4. feb.  Harmonikavenner 
11. feb.  - fastelavn/Brian Nygaard 
18. feb.  Traktørerne 
25. feb.  Road Side 
 

             Januar                         Februar 
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“Hjerneskadeforeningen Vestsjælland starter Onsdagscafé i Teglværksparken 
fra kl. 14.00-16.00.  
Caféen er et mødested, hvor alle med en erhvervet hjerneskade, pårørende 
samt personer med interesse for hjerneskadeområdet kan mødes og hygge sig 
sammen. 
Den nye café kan være en af vejene tilbage til et anderledes, men aktivt liv. Vi 
håber, at tilbuddet kan blive et fristed og et åndehul, hvor de øvrige omkring kaf-
febordet forstår dig, og hvor der kan snakkes om alt muligt – stort som småt.  
Husk, at der er ikke er et krav om medlemskab af foreningen for at deltage.  
Du kan læse mere om os her på vores hjemmeside: www.hjerneskaden.dk.  
Under menuen “Medlemsinfo” vil du også kunne se evt. ændringer i program-
met.  
I Onsdagscaféen er der plads til alle, som vil være med i fællesskabet og har lyst 
til at hygge sig sammen.  
Caféen er gratis at deltage i, dog er der en lille brugerbetaling til kaffe/te og ka-
ger, som købes i cafeteriet.” 

  
Med venlig hilsen 
Hjerneskadeforeningen Vestsjælland 
Lise Kiving, formand 
Elmelunden 21 
4180 Sorø 
  
Mobil 2299 3972 
Mail lise-n@live.dk 
Web www.hjerneskaden.dk 
 

HJERNESKADEFORENINGEN VESTSJÆLLAND 

Onsdagscafe 
I  
Teglværksparken 

http://www.hjerneskaden.dk
mailto:lise-n@live.dk
http://www.hjerneskaden.dk
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MADSERVICE 

Hvis du bor i Teglværksparken og bliver syg, kan du, i højest 14 dage, på alle 
hverdage bestille mad i Teglværksparken - vi bringer den ud mellem  
kl. 11.30 - 13.00 dog - ikke i weekenden 
RING: tlf. 58306615 
Bestilles dagen inden eller samme dag inden kl. 10.00 
Betaling: kontant eller med spisebilletter, som købes i cafeen 

REBUS 

- gæt en rebus og vind 1 fl. vin 

Skriv venligst ordet, navn og adresse på et stykke papir 
og læg det i forslagskassen senest 28. februar 2018 

Der vil blive trukket lod om 1 flaske vin. 
Navnet på vinderen offentliggøres i CenterNyt. 

VINDER AF REBUS september/oktober 
 Erna Laursen, Fasanhaven 37, 4220 Korsør 

Løsning: Harmonikaspillere 
Tillykke til vinderen 

Fægangen 5,  
4220 Korsør  
tlf. 58351919 
info@cykel-centret.dk 
www.cykel-centret.dk         

CYKEL-CENTRET 

+ -NO +M 
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CENTERÅDSVALG 

Mandag d. 22. januar 2018 
Kl. 13.30 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af 3 stemmetællere 
3. Beretning v/formand 
          Økonomi v/kasserer 
4. Indkommende forslag 
          Centerrådet - vedtægtsændringer -  bilag 
5. Valg iflg. vedtægter 
 
På. valg: 
Anni Mejling                     2 år modtager genvalg 
Lise Pedersen                 2 år modtager genvalg 
Jette Segato       suppl.   1 år  modtager genvalg 
 
Bilagskontrollør 
Inge Adrian                       1 år modtager genvalg 
Vibeke Johansen            1 år modtager genvalg 
Erik Petersson  supp.     1 år modtager genvalg 
Anita Bruun       suppl.    1 år modtager genvalg 
 
6.        Eventuelt 
 
I tilfælde af, at en person opstiller til valg, men er forhindret i at væ-
re fysisk tilstede under valget, kan personen opstilles ved afgivelse 
af fuldmagt/bekræftelse på, at personen er villig til at opstille til valg 
til centerrådet. Fuldmagten skal afleveres til et medlem af centerrå-
det. 
 

Forslag der ønskes behandlet, skal være Centerrådet  
i hænde senest 8 dage før. 

 
Med venlig hilsen 

Anni Mejling 
Centerrådsformand 
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Kaffe pr. kop . ................................................... kr. 6,00 
Thebrev………………………………………. ..... kr. 6,00 
Kaffe pr. krus   .................................................. kr. 8,00 
Kaffe, lille kande  .............................................. kr. 15,00 
Kaffe pr. kande  ................................................ kr. 30,00 
Chokoladedrik m/flødeskum ............................. kr. 12,00 
Skære-/mazarin-kager  ..................................... kr. 10,00 
Wienerbrød og kringle  ..................................... kr. 10,00 
Makronsnitte ………………………………… .... kr. 12,00 
Lagkage+tærte, og andet med flødeskum  ...... kr. 15,00 
½ stk. rugbrød med brie/rochefort .................... kr. 7,00 
½ stk. rugbrød med ost  ................................... kr. 6,00 
Tebirkes med smør  .......................................... kr. 8,00 
Skive ost  .......................................................... kr. 2,00 
Marmeladebrik  ................................................. kr. 1,00 
Hjemmebagt bolle  ............................................ kr. 6,00 
Franskbrød med ost  ........................................ kr. 10,00 
Franskbrød med brie/rochefort  ........................ kr. 14,00 
Franskbrød med pålæg  ................................... kr. 10,00 
Franskbrød med pålæg+pynt  .......................... kr. 12,00 
Alm. smørrebrød  .............................................. kr. 10,00 
Finere smørrebrød  ........................................... kr. 20,00 
Finere smørrebrød ud af huset, pr.stk.+  ......... kr. 2,00 
Franskbrød med laks  ....................................... kr. 35,00 
Franskbrød med rejer ....................................... kr. 30,00 
Wraps ………………………………………..  .... kr. 10,00 
Lille frokostbolle / sandwich (trekanter)……. ... kr. 15,00 
Stor frokostbolle ……………………………. ..... kr. 20,00 
Dagens salat  .................................................... kr. 10,00 
Frugttallerken ……………………………….. ..... kr. 6,00 
Dessert  ............................................................. kr. 15,00 
Frugtgrød  ......................................................... kr. 12,00 
Varm ret  ........................................................... kr. 35,00 
Kød fra varm ret (brød valgfrit) ……………. .... kr. 25,00 
Sodavand  ......................................................... kr. 10,00 
Almindelig og light Øl  ....................................... kr. 15,00 
Special Øl  ......................................................... kr. 20,00 
Rødvin/hvidvin lille / stor ................................... kr. 30,00/85,00 
Mælk pr. glas  ................................................... kr. 3,00 
 

 
CAFETERIET mand.-torsd. Kl. 9-15.30 / fred. Kl. 9-14 
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Mad kan købes med hjem efter kl. 13.00 hvis der er mere tilbage. 
Med forbehold for ændringer / venlig hilsen køkkenpersonalet. 

Varm mad i JANUAR måned   
Serveres kl. 11.30 - 13.00 - pris kr. 35,- 

Ti.       2/1   Fiskefilet, persillesovs, kartofler, ovnbagte rodfrugter 
On.     3/1   Stegt kylling, kartofler, sovs, æblesalat m/ valnødder 
To.      4/1   Indbagt mørbrad, sovs, kartofler, grønkålssalat 
Fr.      5/1   Frikadeller m/grøntsager, flødekartofler, melonsalat m/bacon 
 
Ma.     8/1   Stegt flæsk, persillesovs, kartofler, bagt rødbedesalat m/forårsløg   
Ti.       9/1   Fiskefrikadeller, tomatsovs, kartofler, broccolisalat  
On.  10/1   BUFFET   
To.   11/1   Stegt lever m/bløde løg, kartofler, sovs, surt, bønner 
Fr.   12/1   Sorte gryde, kartoffelmos, spidskålsalat m/æbler 
 
Ma.  15/1   Karrykoteletter m/ananas, kartofler/ris, rosenkålsalat 
Ti.    16/1   Brunkål, spr. nakke, kartofler, rugbrød 
On.  17/1   Stegt torskefilet m/ løg, sovs med bacontern, kartofler, blomkål/broccolisalat 
To.   18/1   Farsbrød, ovnbagte rodfrugter, kartofler, sovs 
Fr.   19/1   Stegte hjerter i flødesovs, kartofler, rødbedesalat 
 
Ma.  22/1   Kyllingeschnitzel, paprikasovs, kartofler, sprød kålsalat  
Ti.    23/1   Krebinetter, stuv. ærter/gulerødder, kartofler, salat 
On.  24/1   Bøf stroganoff, kartoffelmos, råkost m/spidskål, abrikos og selleri 
To.   25/1   Moussaka, flute, salatbar 
Fr.   26/1   Ovnbagt laks, hollandaise, kartofler, timianristede gulerødder  
 
Ma.  29/1   Hakkebøf, bearnaisesovs, kartofler, plovmandssalat 
Ti.    30/1   Kartoffelsuppe m/porre og bacon, flute   -    pandekager m/syltetøj 
On.  31/1   Boller i selleri, kartofler, grøn bønnesalat 



17 

 

Husk at bestille mad til lørdage og søndage  
senest onsdag i samme uge   

 
Udlevering af varm mad i weekenden  

mellem kl. 11.30 og 12.30  

Varm mad i FEBRUAR måned 
Serveres kl. 11.30 - 13.00 - pris kr. 35,- 

To.     1/2   Flæskesteg, kartofler, sovs,  grønkålsalat m/æbler og tyttebær 
Fr.     2/2   Lasagne, flute, salat  
 
Ma.    5/2   Forloren hare, kartofler, sovs, rødbedesalat m/tyttebær  
Ti.      6/2   Tyrkisk suppe, brød  -  æbleskiver m/syltetøj 
On.    7/2   Stegt makrel, persillesovs, kartofler, spidskålsalat   
To.     8/2   Kogt kylling, karrysovs, kartofler, broccolisalat  
Fr.     9/2   Marinerede revelsben, sovs, coleslaw, kartofler  
 
Ma.  12/2   Koteletter i fad, kartofler/ris, salat 
Ti.    13/2   Frikadeller, sovs, kartofler, grønkålsalat m/ æbler 
On.  14/2   BUFFET  
To.   15/2   Fiskefilet, kartofler, persillesovs, gulerodsråkost, remoulade   
Fr.   16/2   Biksemad, spejlæg, rugbrød, rødbeder, blandet grøn salat 
 
Ma.  19/2   Kåldolmer, lys sovs, kartofler, timianbagte gulerødder  
Ti.    20/2   Kogt torsk, sennepssovs, kartofler, hakket æg, rødbeder, ærter  
On.  21/2   Stegt medister, stuvet spinat, brunkartofler/hvide kartofler, gulerødder  
To.   22/2   Kylling i paprikasovs, kartofler, ris, rosenkålsalat 
Fr.   23/2   Bøf med løg, kartofler, sovs, ratatouille 
 
Ma.  26/2   Leverstroganoff, kartofler/ris, kold stegt majssalat 
Ti.    27/2   Kødboller i sovs med jordskokke og estragon, kartofler, grønt  
On.  28/2   Gule ærter, sprængt nakke, rugbrød      
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Søndag d. 11. februar 2018 
 
I Aktivitetscenter 
Teglværksparken 
ALLE er VELKOMNE 
 
Tøndeslagning kl. 14.00 
For både børn og voksne 
 
Præmier til kattekonger og dronninger 
Bedste udklædte barn præmieres 
Musikunderholdning fra kl. 11.00 - 15.00 
 
Gratis slikpose og sodavand  
til alle udklædte børn 
 
Der kan købes: 
Fastelavnsboller, kaffe, vand mv. 
 

Dagens ret kr. 50,00 
 
Kalvesteg med waldorfsalat 

Fastelavnsfest 
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Onsdag d. 21. februar kl. 14.00 
 

Spil på 10 rækker 
Samt 10 gange på kortet 
 
Kaffe og kage 
Samt en lille drinks til kaffen 
Pris 40 kr. 
 
Tilmelding i Træfpunktet  12. - 20. februar 
 

Hotel Fredericia 

Vi arbejder på en handicapvenlig ferietur, som vi plejer,   
til Midtjylland i uge 30 

med Hotel Fredericia som udgangspunkt 
 

Detaljerne er ikke helt på plads, men vi regner med 3 dage  
med udflugter og en enkelt dag på egen hånd. 

 
Prisen er heller ikke på plads, grundet sygdom hos rejsearrangøren, men det 

bliver på samme niveau som de forrige år. 

Sommerferietur med Teglværksparken 

………………..……...o o o o o O O O o o o o o …………………...…… 
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Afsløring af vores nye Teglværksarbejderskulptur 

Billeder fra en rigtig god og festlig dag. 
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Afsløringsfest for Halsskovs nye Teglværksarbejder 
Lørdag d. 11. november  2017 blev den nye teglværksarbejderkulptur foran aktivitetscenter Tegl-
værksparken afsløret. 
Den nye teglværker – en skulptur skåret ud af en 2 ton tung stamme fra et 350 år gammelt egetræ 
– var klar til at blive behørigt indviet på græsplænen foran aktivitetscenter Teglværksparken. Der 
var derfor indbudt til en festlig eftermiddag med afsløring, mad og musik for alle, der havde lyst. 
Afsløringen var kulminationen på et længerevarende projekt mellem en 4B på Broskolen og ældre 
fra Teglværksparken, hvor de ugentligt i fællesskab har dykket ned i lokalhistorien, lært om tegl-
værkproduktion og livet generelt fra 1850 og frem. 
Kl. 12.30 startede ceremonien, og de mange fremmødte stimlede sammen omkring den klæde-
dækkede skulptur.  
Centerleder Jørgen Andersen bød velkommen til denne glædens dag., og fortalte om  ideen bag 
skabelsen af dette nye vartegn. 
Et dokument, hvorpå alle navne på projektdeltagerne stod skrevet som medvirkende til teglværks-
arbejderens tilblivelse, blev rullet sammen og puttet i et 
drænrør, der blev forseglet med cement. Røret blev 
sænket ned i et hul i jorden ved siden af skulpturen og 
dækket til med jord.  
En lille tidskapsel for projekt ”Det gamle teglværk” og 
teglværksarbejderens tilblivelse og indvielsesdag. 
Eleverne fra 4B havde fået det ærefulde job, at trække 
klædet fra skulpturen og afsløre centrets nye flotte tegl-
værksarbejder. Den færdige skulptur har stået tildækket 
de sidste 14 dage op til afsløringen, så der var rigtig 
mange, der glædede sig til at se, hvordan han så ud. 
En skytte fra det lokale Sortkrudts selskab affyrede et skud, og eleverne hev i klædets 2 snore. 
Klædet deltes på midten og faldt til jorden. 
Den nye teglværksarbejder var afsløret og ud fra tilskuernes reaktioner, så var han virkelig flot og 
livagtig. Stor ros til kunstneren. 
Kunstneren Allan Bo Jensen fortalte efterfølgende om træets oprindelse, hans tanker omkring 
udtrykket hos en hårdtarbejdende teglværker og den kunstneriske proces fra stamme til færdig 
skulptur. Han har også været inspirator til en kreativ proces, hvor ældre og elever i samarbejde har 
kreeret 3 kunstværker ud af det træ, der er skåret fra i udarbejdelsen fra teglværksarbejderen.  
Han syntes, at det var rigtig spændende at være en del af den kreative proces med elever og æl-
dre.  
Efter højtideligheden blev alle budt indenfor til varm karrysuppe og underholdning ved Dansk top 
aktuelle Annemarie Lindegaard. Der var slikposer til børnene og alle projektdeltagere – unge som 
ældre – fik et flot fællesbillede taget med kunstneren omkring den halvfærdige skulptur. 

En billedudstilling viste alle de aktiviteter elever og ældre sammen har oplevet under projektet. 

Eleverne viste dem gladelig til deres forældre sammen med de ældre.   

En stor tak skal lyde til alle fremmødte. 
I var med til at gøre dagen helt perfekt. 
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TRÆFFES HVER TIRSDAG Kl. 10.00 - 12.00 
i Aktivitetscenter Teglværksparken 

Telefonkontakt, rådgivning, bisidder mm. 
Tlf.nr. 5830 6614 

Vi holder til i lokalet skråt overfor Cafeteriet 

ÆLDRE SAGEN i Korsør  

Biblio Bio den 3. onsdag i måneden – Korsør Bibliotek. 
 
 
Godt Nytår 
Tirsdag, den 9. januar kl. 14.30 i Teglværksparken – en hyggeeftermiddag, hvor 
vi ønsker hinanden et glædeligt nytår med et glas ”boblevin” 
 
 
Kom og lyt med – ægteparret Marianne Harboe og Hans Dal synger og spiller 
egne sange krydret med anekdoter. Hans Dal er en anerkendt guitarist og kom-
ponist, der har skrevet musik til flere danske film, bl.a. Nissebanden. 
Onsdag, den 28. februar kl. 14.00 i Teglværksparken – pris kr. 75,00 
incl. kaffe og kage – tilmelding senest tirsdag, den 30. januar. 
 
 
Revyraketten 
En festlig eftermiddag på Menstrup Kro, hvor der serveres en 2-retters menu for 
derefter at få løftet stemningen ved forestillingen ”Revyraketten” 
Torsdag den 15. marts med afgang fra Teglværksparken kl. 11.45 og Caspar 
Brands Plads kl. 12.00 
Prisen bliver ca. kr. 400,- - tilmelding senest tirsdag den 13. februar 
 
 
 
Årsmøde – BEMÆRK ÆNDRET MØDESTED 
Afholdes lørdag, den 17. marts kl. 11.00 i Korsør Kulturhus, Skolegade 1. 
Mød op til et altid velbesøgt årsmøde og gør din indflydelse gældende. Efter mø-
det byder lokalafdelingen på et let traktement. Derudover vil der være et musi-
kalsk indslag. Selve årsmødet foregår i Spillestedet og servering finder sted i 
Marmorsalen. Medbring medlemskort af hensyn til evt. afstemning. 
Tilmelding senest den 13. marts til kontoret eller kassereren. 
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ÆLDRE SAGEN 

Motion i varmtvandsbassin 
Sund og sjov træning i 34 grader varmt bassin på Gigtforeningscentret i Skælskør. 
Træningen er med centrets fysioterapeuter, derfor kan du trygt deltage, blot du er 
selvhjulpen. Særpris for Ældre Sagens medlemmer kr. 1.100,- for 16 x  
30 min.. Henvendelse: Tove Madsen, tlf. 3539 3283-mail:tma4444@hotmail.com 
 
Tennis - tirsdage kl. 10 - 12, Møllevangen 27, Korsør 
Har du aldrig prøvet at spille tennis, så er chancer der nu. Alle m/k’er kan være 
med. Ketcher og bolde stilles til rådighed. Husk kondisko. Der vil være en instruk-
tør, som kan vejlede dig. Ingen tilmelding, du møder bare op. Vi slutter med kaffe 
og kage. Sæsonpris kendes endnu ikke. 
Kontaktperson er Inger Mark, tlf. 20 85 64 26 - som startpris betales kr. 25,- pr. 
gang. Vinterpause - opstart igen medio maj 2018 
 
Motionscykling i Vemmelev 
Tirsdage kl. 10 – 12 fra Brugspladsen – ruterne aftales fra gang til gang – der  
holdes hyggepauser undervejs. 
Cykelhjelm er obligatosisk – elcykler er også velkomne. 
Henvendelse til Peter Bansleben, tlf. 58382285/60651142 
 
Samtalegruppe 
Mødes den 2. torsdag i måneden kl. 14-16 i Spættehuset, Skolegade. 
Henvendelse til Per Mollerup,  
tlf. 61694121/46935603 – mail: permollerup@gmail.com 
 
En hjælpende hånd 
Kontakt Ole Stentoft på tlf. 51893576, mail: ole.stentoft@mail.dk – han hjælper 
gerne med de små praktiske ting. 
 
Sjov Motion  
For huske-dårlige borgere med pårørende – onsdage kl. 13.30 i Teglværksparken 
Kontaktperson: Tove Madsen, tlf. 35393283 – mail: tma4444@hotmail.com 
 
Radio for ældre 
Radio for ældre sender på Nærradio Korsør hver den 1. fredag i måneden fra kl. 
14 til 15 på FM 89,4 MHZ på fællesantennen og 105,7 MHZ på almindelig  
antenne. 
 
Driller PC'en – IT/PC hjælp 
Kontakt: 
Leif Hansen – tlf. 51503685 
Ebbe Nielsen – tlf. 30325397 
John V. Lorck – tlf. 41261716 –  
John Lorck hjælper også gerne med I-Pad, Tablet og Smartphone 

mailto:permollerup@gmail.com
mailto:ole.stentoft@mail.dk
mailto:tma4444@hotmail.com
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DANSKE SENIORER i  Korsør 

 

13. januar 2018 
Danske Seniorer Korsør arrangerer bustransport til nytårskoncert  

på Københavns Rådhus. Alt udsolgt 
 

14. februar 2018 
Danske Seniorer og  Teglværksparken indbyder til underholdning med  

De Vilde Roser 
 

14. marts 2018 
Danske Seniorer Korsør afholder generalforsamling 

 
 

Medlemmer af Danske Seniorer Korsør modtager indbydelse 
 
 
Hver mandag I motionsrum 2 på 1. sal  
Stolegymnastik kl. 9:15 - 10:15 Kom og vær med til en meget hyggelig stolegym-
nastik, vi griner og danser også lidt stoledans samt afslutter med at drikke kaffe 
sammen.  
 
Hver tirsdag I Værksted 2 
Erindring kl. 13:30 – 15:30 Erindring er stedet, hvor alle emner tages op. Det kan 
være om både det gamle og nye Korsør, hvordan holder du ferie, hvilke juletradi-
tioner har du. Minder fra dit liv. Nogen gange kører vi tur til et sted, vi gerne vil 
se. Kom og vær med til hyggelig snak samt kaffe og kage.  
 
Hver 1. og 3. onsdag i måneden  
på kontoret for Danske Seniorer Korsør  
Sang kl. 13:30 – 15:30  Alle er velkomne  
 
 
Hver torsdag I motionsrum 2 på 1. sal  
Stolegymnastik kl. 10:00 – 11:00 Her satser vi på, at deltagerne kan gå og stå til 
gymnastikken i et kvarter ad gangen.  
 
 
I motionsrum 2 på 1. Sal  
Stolegymnastik kl. 13:00 – 14:00 Vi starter med en sang og får rørt alle muskler-
ne til god musik, griner og har det sjovt. Vi afslutter med at drikke kaffe.  
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Korsør Afdeling 
Til pensionister m.fl.:  

Ønsker du kontakt til ASF  
eller en besøgsven 

ring til:  

Træffes onsdag og torsdag kl. 10.00 - 12.00 
i Aktivitetscenter Teglværksparken  
Teglværksparken 50, 4220 Korsør 
Email:allepensionister@gmail.com 

tlf. 5835 3838  
”vi holder til i lokalet skråt over for Cafeteriet” 

 

DANSK FOLKEHJÆLP 

Anni Mejling - tlf. 23 45 58 89 

PRIVATOPTIK SKÆLSKØR 
TRÆFFES  

i  
TEGLVÆRKSPARKEN 

Fredag fra kl. 9.00 - 12.00 
 

Synsprøver, retning af brillestel, 
salg af brillestel, glas m.m. 

 
OPTIKEREN TRÆFFES ØVRIGE DAGE 

 tlf. 5819 1788 

 

Bisidder  
Hør nærmere på kontoret.  
 
Tryghedsopkald og Besøgsven 
Hør nærmere på kontoret 
 
Besøgsven 
Har du lyst til at være besøgsven eller få besøg af en besøgsven, så henvend 
dig på kontoret. 

DANSKE SENIORER i  Korsør 



26 

 

Sundhedstjek og stolegymnastik 

Linedance 
 

Sæsonen fortsætter som sædvanlig - 
Hold 1.  Mandage kl. 10.30-11.30  Instruktør Ulla Petersen 
Hold 2.  Mandage kl. 11.30-12.30  for begyndere og let øvede. 

Instruktør Kirsten Gotfredsen 
Hold 3.  Mandage kl. 12.30-13.30  Instruktør Hanne Ruskov 
Hold 4.  Fredage  kl. 11.30-12.30  Instruktør Ulla Petersen 
 
 
Efter nytår starter fredagsholdet fredag den 5. januar 2018 og alle mandagshol-
dene den 8. januar. 
 
Kom og vær med til glad motion. Det er for alle, både damer og herrer, og fore-
går i Centerets store lokale på 1.sal, og det er gratis.   
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Til alle pensionister og efterlønsmodtagere  
I VEMMELEV og HEMMESHØJ SOGNE. 

Aktivitetscentret PROVSTEHAVEN, Borgergade 31F,   
hvor alle er velkommen til aktiviteter og socialt samvær 
PROVSTEHAVENS VENNER tilbyder flg. aktiviteter: 

 
Mandagscafe           (hver anden mandag kl. 18-20) 
Mandag:                  Krolf kl. 14 (når vejret tillader) 
2. mandag i md.      kl. 13.30: Alsang (dog ikke juni og juli) 
Torsdag                    kl. 12.30-15.30: Div. spil og hygge 
Onsdag                   kl. 10-12: Stavgang 
Fredag                    kl. 14: Petanque (dog ikke i vinterhalvåret) 
1. søndag i md.       kl. 14: Banko (dog ikke juni og juli, august) 
 
                                 Billard og Dart ikke fastsat 

Udover nævnte aktiviteter, vil der være: 
Påskefrokost - Sankt Hans fest - Julefrokost - 2 udflugter årligt 

Yderligere information om Provstehavens Venner:  
Ib Bjarndahl på 58 38 25 96 

VARM MAD I PROVSTEHAVEN  
Varm mad til en pris af 35,- kr. pr. gang, to onsdage om måneden.  

Husk tilmelding skal ske til : Winnie Høj  - Provstehaven 
tlf. 2547 0133 

Provstehaven 

………………..……...o o o o o O O O o o o o o …………………...…… 

Film i Teglværksparken 
 
Tirsdag den 16. januar 2018 kl. 12.30:  
Aldrig mere i morgen  
Spilletid: 1 time og 30 minutter  
Filmen 'Aldrig mere i morgen' handler om den fandenivoldske 
kunstner Thorvald, der besidder et stort ego og desuden me-
ner, at han er både udødelig og uundværlig.  
En engel giver ham en sidste chance for - som usynlig og fri 
sjæl - at gå rundt blandt de efterladte.  
'Aldrig mere i morgen' er instrueret af den folkekære Erik 
Clausen, der også selv spiller hovedrollen. Clausen har tidli-
gere bl.a. haft stor succes med komedie-dramaet Mennesker 
bliver spist, der ligeledes havde Bodil Jørgensen i en stor rol-
le. 

Pris kr. 30,- inkl. kaffe og kage som nydes efter filmen. 
Tilmelding  senest dagen før i Høkeren i Teglværksparken 
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Høkeren er en lille butik i Aktivitetscentret der i samarbejde med Frølunde Brugs 
sælger diverse fødevarer, frugt, aviser og ugeblade, tobak mm.  
Ønskes bestemte varer, kan det bestilles hjem, blot skal det aftales dagen før 
med Høkeren, enten i butikken, eller  pr.  Tlf. 5837 7600 / lok. 612 

Åbningstid: 
 

Mandag - Fredag   
9.00 - 14.00  

 

         HØKEREN 
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………………..……...o o o o o O O O o o o o o …………………...…… 

Julebørnene  
har igen  
været  

på spil.  
De har  
pyntet  

vores juletræ 
rigtig flot 

Så gjorde de det igen,  
Luciapigerne  

fra Helms Skole,  
underholdt os  

med dejlig sang  
og glade smil. 
Tak til Lene  

og alle pigerne 

Disse to herrer har også 
været på besøg  

i Teglværksparken. 
Til stor glæde og fornøjelse 

for  det fremmødte  
publikum. 

Et vellykket arrangement. 

………………..……...o o o o o O O O o o o o o …………………...…… 
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Foredrag med FOF kl. 14.00 - 16.00 

5 foredrag for efterlønnere og pensionister kr. 500,-  
1 foredrag for kr. 125,- 

Man. 29.01.18 
Danske slotte og herregårde 
Danmarks herregårde er en kulturarv, alle bør kunne samles om at bevare. Går-
dene fortæller danmarkshistorie i kraft af både skiftende ejere gennem tiden og 
bygninger, interiører, parker og det omgivende landskab. Med udgangspunkt i 
en række sydvestsjællandske herregårde tegnes i ord og billeder et tværsnit af 
Danmarks kultur- og arkitekturhistorie gennem tusind år. 
Flemming Jerk, historiker og forfatter 
 
Man. 12.02.18  
Fra danserinde til teaterdirektør 
Hør historien om et farverigt og spændende liv som skuespiller, koreograf, in-
struktør, foredragsholder og entertainer. Foredragsholderen er velkendt for sin 
medvirken i næsten alle landets revyer, og der vil også blive plads til et par af de 
viser, hun har sunget i den sammenhæng. 
Tina Christiansen, skuespiller 
 
Man. 26.02.18  
Er verden på vej mod krig i Korea? 
Nordkorea er nok klodens mest gådefulde land. Engang en overset brik i den 
kolde krigs opdeling af verden og i dag et højt militariseret klanstyre, der nægter 
at efterkomme krav og påbud fra FN. USA presser på, men uden effekt. Kina 
har måske løsningen og befolkningen i Sydkorea tager situationen forbløffende 
afslappet. Hør denne spændende udlægning af den koreanske konflikt. 
Flemming Ytzen, redaktør 
 
Man. 12.03.18 
Colombia – Sydamerikas perle 
Kom med på en rejse i et forunderligt land med fantastiske kultur- og naturople-
velser. Vi besøger hovedstaden Bogota, med en skønsom blanding af huse fra 
kolonitiden og moderne højhuse og Cartagena med maleriske historiske bygnin-
ger og en befolkning, der er efterkommere af slaver. Endelig Medellin, som tidli-
gere var hjemsted for mord og kidnapninger, men nu er kåret til en af verdens 
mest innovative byer. 
Kim Greiner, globetrotter 
 
Man. 26.03.18  
Historiske og sprælske viser fra Dyrehavsbakken 
Oplev dette foredrag/koncert om sange fra Dyrehavsbakken i henholdsvis Cir-
kusrevyen og Bakkens Hvile. Vi skal høre spændende og morsomme historier 
og anekdoter som danner baggrund for sangene og undervejs får vi også mulig-
hed for at synge med.  
Nikolaj Andersen, musiker 
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Praktisk om centret 

Hunde: 
Må ikke medtages/undtaget førerhunde 
 
Transport: 
Bybussen har stoppested på Birkemosevej/Mosevangen. 
   
Badning: 
Handicapegnet baderum på 1. sal, håndklæde/sæbe medbringes.  
 
Forslagskasse: 
Hænger lige udenfor cafeteriet 
 
Ture/udflugter: 
Der ydes ekstra service i forhold til andre arrangører, idet vi sender hjælpere 
med på ture. 

 
Høreomsorg: 
Henvendelse til Majlis Kirk dagligt i centrets åbningstid tlf. 58306615 
 

Gæstebolig 
leje pr. døgn kr. 100,00 
Teglværksparken nr. 30 er en gæstebolig som kan lejes af besøgende  
til beboerne i Teglværksparken.  
Der er 2 sovepladser, toilet/bad samt komfur, køleskab og service til 4 personer 

Familiefrisør for hele byen 
Åbent 9.00 - 17.00 
Lørdag 9.00 -13.00 

Mandag lukket 

European, Afro & 
Mixed Texture Hair 

Hårfarvning med ny 
Grøn teknologi 

Salon 
Aktivitetscenter 

Teglværksparken            
Tlf. 5230 8046 

Hjemmeklipning efter aftale - ikke ryger 
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C E N T E R  -  N Y T  
Marts/April 2018 
Udkommer 
ULTIMO februar 2018 
 
Sidste frist for indlæg 
Til bladet er: 
7. februar 2018 

C E N T E R  -  N Y T  
Udkommer 6 gange om året  
Indlæg kan sendes til  
Anne Nielsen 
ani@pensionistedb.dk  
eller til   
Lise  Friberg 
lisej@slagelse.dk 


