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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 

2. Suppleant 
Lars Dilby 
dilby@turbopost.dk 

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 

Centerrådsmedlem 
Elinor Jørgensen 
vifil@mail.dk 

Foto 
på  
vej 

Jørgens Klumme 

Foråret er pludselig kommet, fuglene kvidrer, bladene springer ud og vi nyder 
den varme sol. 
I forligsinstitutionen kæmpes der om betalte frokostpauser, lønstigninger og læ-
retidsaftaler.  Mens vi alle går og frygter strejke og boykot.  
Vi krydser fingre for at det kommer til en aftale, så vi kan holde åben som vanligt. 
Forårets mange aktiviteter i Korsør, står nærmest i kø for at glæde os alle. Kom 
ikke og fortæl os at i Korsør sker der aldrig noget. 
For det er simpelthen ikke sandt. BroMarked den 9. juni skal vi selvfølgelig sær-
ligt gøre jer opmærksom på.  
Igen i år bliver pladsen foran Teglværksparken, vært for et af landets hyggeligste 
markeder, med underholdning, masser af spændende boder med alt til smagslø-
gene, og opleveren. Så vel mødt på BroMarkedet den 9. juni. 
Og så lige til slut husk maj måned er måneden hvor du skal huske at bestille 
madbilletter til de mange helligdage. 
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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 2018 

Husk udover de nævnte datoer, er der banko hver lørdag fra kl. 13.30 - 16.00 
Der er  ikke banko lørdag d. 9. juni pga. Bromarked 
 
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 

   10.00 Akvarelmaling Michael 26 

   13.30 Bordtennis TVP 20 

9 juni  10.00 Bromarked TVP 27 

25 maj  07.00 Bustur til Samsø Ældre-sagen 22 

19 juni  08.00 Bustut til Avernakø Ældre-sagen 22 

14 maj  10.00 Cafe Lungen TVP 19 

11 juni  10.00 Cafe Lungen TVP 19 

22 juli  09.00 Ferietur Fredericia Centerrådet 29 

   11.15 Fredagsmotion TVP 20 

10 maj  14-16 Hjerneskadeforeningen Onsdagscafe 10 

26 juni  14.00 Husmøde TVP 18 

   10.00 Kørestol- og rollatorvenlige ture TVP 29 

 maj  10.30 Linedance  26 

19 juli  18.15 Nyborg Voldspil Ældre-sagen 22 

   10.00 Petanque TVP 20 

   10.00 Senior cykling TVP 28 

27 juni   Sommerudflugt Danske Seniorer 24 

7 maj  14.00 Søndagscafe Centerrådet 9 

9 maj  13.30 Tip et Hit Danske Seniorer 24 

2 maj  12.30 Ud i det blå TVP 30 

6 juni  12.30 Ud i det blå TVP 30 

11 juli  12.30 Ud i det blå TVP 30 

17 juni  10.00 Udflugt søndagscafe Centerrådet 14 
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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 
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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 -13.30  
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. 
 
Fredagsmotion + petanque: Se side 20 
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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 
 
Zumba: Tirsdag kl. 9-10 og fredag kl. 10-11 kontaktperson Pia på 2227 7874 
 
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 11 -12 Fra genoptræning til selvtræning 
 
Seniorcykling: Onsdage kl.10 - hv. 14. dag 
 
Bordtennis: Torsdage 13.30 - 15 
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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.  
Der er ikke banko lørdag d. 9. juni - p.g.a. Bromarked 
 
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 - frem til 26. marts 
 
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: Hver onsdag 13-15 (hjerneskadede) 
Aktivitetscafeen er et tilbud til dig, med erhvervet hjerneskade. Cafeerne er et 
frirum, hvor du kan møde ligesindede og være en del af et hyggeligt og socialt 
fællesskab. Vi dyrker vores interesser, laver forskellige aktiviteter, tager på ud-
flugter og hører foredrag. 
 
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 
 
Netværksgruppe senhjerneskadede: Fredag kl. 10-12 på 1. sal. 

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. Sommerpause - mandag start igen 10/9 - Fredag - start igen 7/9. 
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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.  

  6. maj   Damernes butik 
13. maj   Haslev Musikanterne 
20. maj  Ingen pga. pinse 
27. maj   Reersø Harmonikaklub 

  Juni 
  3. juni  Lise og Kristian 
10. juni ingen cafe – pga. Bromarked 
17. juni udflugt - se side 28 

  Maj                                     

………………..……...o o o o o O O O o o o o o …………………...…… 
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HJERNESKADEFORENINGEN VESTSJÆLLAND 

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

“Hjerneskadeforeningen Vestsjælland har Onsdagscafé i Teglværksparken den 
2. onsdag i måneden fra kl. 13.00-15.00.  
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 
 

Onsdagscafe I  
Teglværksparken 

Forårshilsen til personale, frivillige og brugere i TVP 
Så er vinteren gået, og os der kommer her i centeret, har fået mad hver dag. For 
nogen har det været vådt både indvendig og udvendig, men livet går videre og 
våren er kommet med varme og lys. 
Tak til alle for i vinter. 
Hilsen 
Elena Christensen, TVP 60 

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 30. juni 2018 

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

VINDER AF REBUS januar/februar 
 Lone S. Poulsen, Ny Strandvej 15, 4220 Korsør 

Løsning: Husmøde 
Tillykke til vinderen 

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

CYKEL-CENTRET 

+OR -E+H - E+E -K 
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Det kvartalsmæssige Husmøde på Teglværksparken var rigtig godt besøgt. Dej-
ligt at se, at der er flere og flere der finder vej til møderne og finder interesse i 
muligheden for i fællesskab at  debattere, informere og udvikle vores center. 
Jørgen Andersen bød velkommen mens blev kaffe og blåbær muffins blev indta-
get. 
Punkter fra Aktivitetscentret: 
Lockout/strejke: Bliver varslet om lockout/strejke en realitet, vil centret og 

dets brugere komme til at mærke det. Både i køkkenet og på andre aktivite-
ter i huset. Vi håber på, at det undgås. 

Besparelser: Igen i år skal der findes besparelser på alle områder. Hvis du 
som brugerhar et godt forslag til en mulig besparelse, så sig gerne til. 

Nye medarbejdere på vej: Anja ansættes pr. 1/6 2018 som ny medarbejder i 
huset. Hun er uddannet fysioterapeut og vil bl.a. komme til at varetage, træ-
ningshold, opstart i motionsrum og diagnoserettet hold.  

 Charlotte ansættes pr 1/6 2018 i køkkenet. 
Leif stoppet: Leif har søgt nye udfordringer og er derfor stoppet på Tegl-

værksparken. Da ny medarbejder først tiltræder 1/6 beder vi forståelse for at 
ændringer i hold mv. kan forekomme i april og maj. 

Temadagen  for de frivillige:  16. marts blev der holdt temadag for de frivilli-
ge. Det var en rigtig god og givende dag. Resultatet af dagen tages op på et 
kommende Husmøde. 

BroMarked : HUSK der er BroMarked d. 9. juni.  Igen i år vil der være et 
spændende udvalg af stande og et godt musikprogram mv. Inviter familien 
med til en hyggelig dag. 

Nye tiltag:  Fredagsmotion, bordtennis (stor succes, tiden rykket til kl. 14 
og foregår i lokalerne 4+5, 1. sal), petanque, Seniorcykling og udflugter ud i 
det blå i bussen i løbet af sommeren. Se opslag og centernyt for mere info. 

Nye samarbejder med broskolen:   
1) 0. klasserne: i efteråret starter et nyt samarbejde op med 0. årgang. 

Målet er, at samværet på tværs af generationer er med til at inspirere bør-
nene til læring. Samværet kan have meget forskelligt indhold. Det kan væ-
re højtlæsning, teater, tegne/male, gamle lege mv. Som deltager fra Tegl-
værksparken har man stor indflydelse på indholdet. Samarbejdet vil deles 
sig over 2 perioder af 6 ugers varighed i efteråret og efter jul. På den må-
de kan børnenes udviklingen følges. Tanken er, at aktiviteterne skal fore-
gå på både Teglværksparken og Broskolen. Vi håber, der er mange, der 
finder samarbejdet spændende og har lyst til at hygge med børnene. Invi-
tationer fra skolen, som de nuværende 0. klasser har kreeret, modtager vi 
i juni. Tilmelding og yderligere information kan fås hos Pernille Gøttske. 

 

REFERAT HUSMØDE  

10. april 2018 
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2)  Madskole i samarbejde med 4H. I uge 27 prøver vi i samarbejde med 4H 
    og Broskolen at starte en madskole i Korsør for de 8-12 årige.  Det er 5 dage, 
    hvor børnene lærer om og laver mad, tager på udflugt og motionerer. Vejled   
    ningen står et hold af frivillige for. For nuværende er der 2 tilmeldt, så der        
    søges at par stykker mere til at indgå i underviserteamet.   Se opslagene om  
    Madskolen på vores opslagstavler. 
 
 
 
 
Nyt fra Centerrådet:   
Anni Mejling informerede om Centerrådets arrangementer i centret og sommer-
turen, der i år går til Fredericia, hvor alle er velkomne til at deltage. 
Nyt fra Ældresagen:  
De kan træffes hver tirsdag kl. 10-12 i  foreningslokalet på Teglværksparken 
 
Indkomne spørgsmål: 
1. ”Der er et ønske fra spisegæster om, at der skal købes billet til buffet, så 

der er mad nok til alle”: Køkkenleder Anne svarede, at det ikke bliver  ind-
ført, men opfordrede til, at buffetgæster tager hensyn til hinanden. At man 
lader  alle få lov til at få mad på tallerkenen første gang, inden man går 
op og tager anden gang. Det er det samme mad, der står på begge sider 
af bordet, så man behøver ikke at gå hele vejen rundt om bordet. 

2. ”Har centret nok P-pladser til handicapbillister?”  Det opfattes generelt 
ikke som et problem, så der burde være nok pladser. Dog appellerer vi til, 
at man respekterer handicappladserne , og holder et andet sted, hvis 
man ikke har et handicapskilt! 

3. ”Det vil være rart med et ur i festsalen.” Det er hængt op. 
4. ”Der var et ønske om, at toiletterne blive rengjort i påske- og juleferien,. 

Selvom personalet holder ferie, så er der stadig spisende gæster hver 
dag?” Jørgen svarede, at vi tager det op, når disse ferier planlægges. 

 
Tak for et rigtig godt møde., og tak for at der var så mange, der havde lyst til at 
gøre brug af muligheden for at informere, spørge og kommenterer på forholde-
ne her i centret. 
Vi er stolte af, at vi kan drive et hus med et så stort serviceniveau, som vi gør. 
Vi håber, I værdsætter det. 
 
Næste møde holdes i caféen tirsdag d. 26. juni kl. 13.00. 
 
Vi ses. 
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Vi skal prøve lidt nyt og derfor inviterer vi til en lækker buffet på 

Laguna i 
Lystbådehavnen 

I Korsør 
Vi starter kl. 10.00 med en rundtur i vores  

dejlige Vestsjælland inden vi igen lander i Korsør. 
Her venter en buffet med  

efterfølgende kaffe. 
Der er selvfølgelig hjælpere med,  

som sørger for at alle får hjælp, også til maden. 
Hjemkomst ca. kl. 15.30 

Pris  
m/kort kr. 350,- 
u/kort kr. 395,- 

Tilmelding i Træfpunktet 
 1. - 8. juni 
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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 MAJ måned   
Serveres kl. 11.30 - 13.00 - pris kr. 35,- 

Ti.     1/5   skulle være bestilt senest 24. april   ---------------------------- 
On.   2/5   Fiskefileter, persillesovs, kartofler, gulerodssalat m/appelsin 
To.    3/5   Forloren hare, sovs, rodfrugtgratin, råkost med vaniljedressing  
Fr.    4/5   Orientalsk kylllingefad, ris/kartofler, Arabisk coleslaw 
  
Ma.   7/5   Italienske kødboller i krydret sovs, kartofler/pasta, spidskålsalat  
Ti.     8/5   Stegt laks m/ fennikelbearnaise, kartofler Broccolisalat m/ristede mandler   
On.   9/5   BUFFET 
To. 10/5    Kristi Himmelfart + fredag  samt weekend bestil senest 7. maj 
Fr.  11/5 ---------------------------------------------------- 
 
Ma. 14/5  Stegt fiskefilet, kartofler, persillesovs, remoulade gulerods-speltsalat m/bromb. 
Ti.    15/5  Græsk farsbrød, kartofler, sovs, sprød bønnesalat 
On.  16/5  Middelhavskylling, ris/kartofler, fynsk tzatziki  
To.   17/5  Skinke, flødekartofler, æblesalat med valnødder 
Fr.   18/5  Hakkebøf m/ bløde løg, kartofler, sovs, salat med mango 
 
Ma.  21/5  II Pinsedag samt weekend bestil senest 16. maj 
Ti.    22/5  Lasagne, salatbar, flute 
On.  23/5  Sprængt kalvekød, aspargessovs, kartofler, broccolisalat 
To.   24/5  Honning-senneps-kylling, ovnbagte kartofler, sovs Frisk kålsalat 
Fr.   25/5  Stegt makrel, kartoffelsalat, tomatsalat  
 
Ma.  28/5  Spareribs, kartofler, sovs, salat med valnødder og avokado 
Ti.    29/5  Boller i karry, ris/kartofler, salat med ærter 
On.  30/5  Hønsefrikassè, kartofler, blandet grøn salat 
To.   31/5  Frikadeller, sovs, kartofler, salat med kokosdressing 
 

I maj er Cafeteriet lukket  udover weekenderne 
D. 1/5 - d. 10/5 - d. 11/5 - d. 21/5  - se datoer for bestilling af mad ovenfor 
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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 JUNI måned 
Serveres kl. 11.30 - 13.00 - pris kr. 35,- 

Fr.     1/6  Stegt svinekam, kartofler, sovs, salat m/blåbær 
 
Ma.    4/6  Krebinetter, kartofler, stuvet sommerkål, gulerodssalat  
Ti.      5/6  Grundlovsdag  bestil senest 1. juni 
On.    6/6  Biksemad, spejlæg, rødbeder, rugbrød, spidskålsalat  
To.     7/6  Fiskefrikadeller, sovs, kartofler, remoulade, salatbar  
Fr.     8/6  Mørbradgryde, kartofler/ris, drue avokadosalat 
 
Ma. 11/6  Stegt torsk, kartofler, grøntsagsfritter, varm remouladesovs   
Ti.    12/6  Svineculotte, kartofler, sovs gulerødder m/persille og feta 
On.  13/6  Stegt kylling, rabarberkompot, kartofler, sovs, blandet salat 
To.   14/6  Bøf lindstrøm, kartofler, sovs, sommersalat 
               KARTOFLERNES DAG  
Fr.   15/6  Stegt flæsk, persillesovs, Nye kartofler, grøntsager  
 
Ma. 18/6  Hakkebøf i rød peberfrugtsovs, ris, kartofler, melonsalat 
Ti.    19/6  Kalkun cordon bleu, råstegte kartofler, sovs, bønnesalat  
On.  20/6  Stegt lever, bløde løg, sovs, kartofler, junisalat 
To.   21/6  Stegt makrel, kartofler, sovs, sprød kålsalat med radiser 
Fr.   22/6  Grilldag 
 
Ma. 25/6  Koteletter, ris/kartofler, paprikasovs mangosalat 
Ti.    26/6  Laksefilet, ovnbagte kartofler, hollandaisesovs, gulerodssalat med pastinak 
On.  27/6  Moussaka, brød, vandmelonsalat m/feta  
To.   28/6  Stegt kylling, sovs, kartofler, icebergsalat med jordbær  
Fr.   29/6  Forloren hare, kartofler, sovs, mangosalat 

Cafeteriet er lukket Grundlovsdag - se bestilling af mad ovenfor 
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Varer kan bestilles hjem,  
enten i butikken, eller   

På tlf. 5837 7600 / lok. 612 

Åbningstid: 
Mandag - Fredag   

9.00 - 14.00  

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

  
 

Varerne i Høkeren bliver  
leveret fra REMA 1000  

på Tårnborgvej 
Vi får varer mandag,  
onsdag og torsdag,  

men har selvfølgelig åbent  
alle hverdage.  

 
  
  

HØKEREN 
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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. 
 
MAJ – bustur til Samsø den 25. maj –  
seneste tilmelding er den 1. maj eller hør nærmere på kontoret. 
 
JUNI – vi deltager i Bromarkedet den 9. juni. 
 
JUNI – Bustur til Avernakø tirsdag, den 19. juni  
med afgang fra Caspar Brands Plads kl. 8.00 og fra Teglværksparken kl. 8.15.  
Prisen er kr. 590,- for bus, færge, lokalguide på Avernakø, frokost og kaffe  
Hjemkomst ca. kl. 17.00.  
Tilmelding og betaling senest tirsdag, den 29. maj. 
 
JULI – forpremiere til Nyborg Voldspil torsdag, den 19. juli 
I år spiller de Singin’ in the Rain  
Afgang kl. 18.15 både fra Caspar Brands Plads og Teglværksparlen  
Prisen er kr. 250,- for bus og billet.  
Tilmelding og betaling senest tirsdag, den 29. maj. 
Der kan hentes flyers på kontoret om de forskellige ture. 

 
Badminton – i Vemmelev Hallen.  
Nærmere information ved henvendelse til Peter Bansleben, tlf. 60 65 11 42 
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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. 1.125,- 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 

Danske Seniorer og Teglværksparken 
Indbyder til hyggemøde onsdag den 9. maj 2018 Kl. 13:30 - ca. 15:30 

 

TIPETHIT med Klaus & Karin 
Musikquiz med livemusik og gætterier. Klaus Strand-Holm fra Klaus & Servants 

spiller og synger, mens Karin hygger med sjove spørgsmål til sangene. 
 
 
 
 

Danske Seniorer Korsør indbyder til sommerudflugt  
Onsdag den 27. juni 2018 

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 
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Linedance 
 
 
Den egentlige sæson er sluttet med udgangen af April, men for de meget ivrige 
er der ekstra sommerlinedance hver mandag i Maj måned kl. 10.30 (2.pinsedag 
undtaget) med Ulla Petersen som instruktør. 
 
Den nye sæson starter mandag den 17. september 2018 
Kirsten takker af som instruktør, men der bliver alligevel hold for begyndere og 
let øvede. Se nærmere meddelelse om hold og tider i Centernyt til september. 
 

 
God sommer og på gensyn til efteråret 

Akvarel tegning/maling 

Nyt tilbud i Teglværksparken 

HAR DU TID OG LYST TIL AT MØDES  

MED ANDRE OG MALE/TEGNE! 

Jeg hedder Michael og er ny tilflytter til Korsør.  

Jeg kommer fra Humlebæk.  

Jeg har hele livet tegnet og malet akvarel.   

Jeg håber, at der er andre i Korsør,  

der har lyst til at mødes og male, snakke,  

hygge og give hinanden inspiration. 

Et uforpligtende tilbud,  

hvor du selv har egne rekvisitter med.   

OPSTART torsdag den 1. marts kl. 10  

i glasrummet/stueetagen 

 

Jeg har også en stor interesse i nålefilt.  

Jeg vil også have mulighed for 

at dele ud,  

af min erfaring omkring dette.  
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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 …………………...…… 
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Startet i april 
Og vi  
cykler  
stadig 
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Turen går over Fyn hvor vi skal se Humlemagasinet, og derefter videre til Hotel 
Fredericia. Der bliver udflugt til Blåvand fyr med frokost på Blåvand Kro, En tur til 
Kongernes Jelling samt en enkelt fridag for dig selv i Fredericia. Turen hjem går 

gennem det skønne Fyn,  
hvor vi til slut spiser frokost på Hotel Svendborg. 

Pris kr. 5.595,- pr. person. Tillæg for enkelt værelse kr. 800,- 
Afbestillingsforsikring kr. 390,- for dobbeltværelse,  

kr. 448,- for  enkeltværelse 
Depositum kr. 500,- kan betales fra 1. marts  

og senest  7. maj, resten betales senest 18. juni. 
Har du tilskudskort er der kr. 450,- i rabat. 

Du kan hente en brochure i Træfpunktet hvor hele turen er beskrevet. 
Turen starter fra Teglværksparken kl. 9.00 

Sommerferietur med Teglværksparken 
22. - 26. juli 

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

Hotel Fredericia 

Kørestol– og rollatorvenlige ture 
 

Henover sommeren tilbyder vi små gåture,  
hvor vi tager kaffe og kage med. 

Alle kan deltage og der vil være hjælpere til kørestolene. 
Turene er på ca. 1½ - 2 km og omkring midtvejs nyder vi kaffen/kagen. 

I tilfælde af regnvejr hygger vi bare på værkstedet med kaffen. 
Mød bare op på dagen, men hvis man vil have hjælp til kørestol,  

giv da lige besked til Lone i Høkeren senest dagen før. 
 

Alle dage kl. 10 fra Høkeren 

 
              Glæder mig til nogle hyggelige timer sammen …………….. 

Hilsener Lone Høkeren 

Tirsdag  19. juni                      Tirsdag  10. juli             Torsdag  2. august 
Torsdag 28. juni                     Torsdag 19. juli             Tirsdag 14. august 
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Som noget helt nyt i Centret vil der forsøgsvis, i løbet af forår og sommer 2018, 
blive arrangeret udflugter ”ud i det blå”. 
Centret stiller minibus til rådighed, hvorefter vi drager ud i det vestsjællandske. 
Turene er i første række tiltænkt de beboere, der ikke selv har mulighed for at 
komme omkring i vores dejlige del af Danmark. Og fra bil nyde landskabet, også 
det uden for Korsør. 
Der vil fra start blive tilrettelagt tre ture. 
1: ons.   2. maj - Første tur vil gå nordover langs strandene op til Reersø.  
2: ons.   6. juni - Anden tur vil gå østover mod Sorø og Tystrup-Bavelse søerne. 
3: ons. 11. juli  - Tredje tur vil gå sydover mod Skælskør, Glænø og Bisserup. 
Hvis man ønsker at se bestemte steder indenfor de nævnte lokaliteter, vil det 
kunne lade sig gøre idet omfang, ønsket ligger i turens geografi.( Det kan være 
fødested, tidl. bopæl eller lignende) 
4: En fjerde, og ekstra tur kunne blive en opsamling, for dem der ikke kom med 
på en af de første tre ture, eller som måske har helt specielle ønsker i nærområ-
det. Herom senere. 
Der vil være plads til max. 7 eller 8 deltagere på hver tur. Som kørestolsbruger er 
det også muligt at deltage, vi vil forsøge at få en hjælper med. Der vil max. kun-
ne være to kørestole pr. tur. Som udgangspunkt vil der ikke blive mulighed for 
toiletbesøg. Derfor den begrænsning, at man skal være personlig selvhjulpen. 
Afgang på turene vil blive kl. 12:30 fra Teglværksparken, og varigheden vil være 
2½ til 3 timer. Er dette noget for dig, så læg en billet ind på en plads, ved at bede 
personalet i Træfpunktet om at notere, hvilken tur du kunne tænke dig at deltage 
på. Sidste frist for tilmelding er kl. 12.00 i Træfpunktet, fredagen før den kom-
mende tur. Selv om man ”bestiller” plads, er det ikke garanteret, man kommer 
med på den givne tur. Det vil afhænge af tilslutningen, som er afgørende for hver 
enkelt udflugt. Hvis der bliver overbooking må vi se på eventuelle ekstrature. 
Da dette er et pilot projekt må alle være overbærende med hensyn til ændringer i 
ovenstående. 
Jørgen Andersen /centerleder & Børge Hyldevang/turleder 
 

              Ud i det Blå med Centerbussen 

Glænø 

Tystrup Bavelse 

Reersø Kro 
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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  
Juli/August 2018 
Udkommer 
ULTIMO juni 2018 
 
Sidste frist for indlæg 
Til bladet er: 
7. juni 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 

 
 

HJÆLP !!!! Teglværksparken 
 

Vi mangler flere frivillige, så udlevering af varm mad  
i weekenden stadig kan bestå.  

Eller er du frisk til at dele din juleglæde  
med beboerne juleaften her i centret,   
så også denne tradition kan fortsætte,  

så er det meget nødvendigt med flere nye kræfter. 
 

Det kunne sikkert være noget for dig,  
vi mangler dig og andre ildsjæle. 

 
Henvend dig i Træfpunktet eller ring på tlf. 58377600 

Og få en snak om det at være frivillig hos os. 
 
 


