
  

 

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

Marts / April 2017 

Aktivitetscenter Teglværksparken 
Teglværksparken 50 i Korsør 

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 

Motion, musik, sang, mad, banko, kreativitet, udflugter, IT 
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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 

1. Suppleant 
Jette Segato 

Centerrådsmedlem 
Elinor Jørgensen 
vifil@mail.dk 

Foto 
på  
vej 

Vi ønsker alle vores trofaste brugere en rigtig Glædelig Jul og godt Nytår. 
 
Året 2018 er ved at rinde ud og som altid ved nytårstid, så ser vi tilbage på årets 
mange begivenheder. 
Igen kan vi glæde os over at flere og flere borgere finder deres vej til Teglværk-
sparken. Så mange at vi efterhånden har flere og flere problemer med, at finde 
plads til alle de aktiviteter der er i huset. 
Det er et luksus problem, så længe vi kan forsætte med at være et værested, 
med hygge og gode oplevelser i et godt fællesskab.  
Vi håber at der i det kommende år vil komme endnu flere frivillige på banen, vi 
har altid behov for flere hænder og frivillige med hjertet på rette sted og omsor-
gen for andre. 
Selv få timeres frivilligt arbejde kan være med til at skabe livsværdi for rigtig 
mange af vores daglige brugere, og forhåbentlig glæde hos jer frivillige. 
Med håbet om at se rigtig mange af jer i det nye år, ønskes i en rigtig Glædelig 
Jul og Godt Nytår. 
 
Kærlig hilsen fra 
Frivillige og personale ved Teglværksparken 
Jørgen Andersen 
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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 - kan købes i løbet af januar 2019 

Nyt tilskudskort 2019 

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

Banko i 2019 - start 5. januar. Søndagscafe - start 6. januar 

Information 

Dato   md kl. aktivitet arrangør side 

3  mar 14.00 Fastelavnsfest TVP 15 

3  jan 09.00 Funktionstræning Provstehaven 26 

6  jan 14.00 Søndags cafe igen Centerrådet 9 

8  jan 12.30 Film i TVP TVP 20 

9  jan 13.30 Foredrag Danske Seniorer 24 

9  mar 10.00 Jubilæumstræf Linedance 28 

11  febr 14.00 FOF foredrag  30 

11  mar 14.00 FOF foredrag  30 

12  jan  Nytårskoncert Danske Seniorer 24 

13  febr 13.30 Hyggemøde Danske Seniorer 24 

14  mar 11.50 Revyraketten Ældre Sagen 22 

15  jan 14.00 Husmøde/2019 TVP 12 

15  jan 14.30 Nytårskur Ældre Sagen 22 

19  febr 12.00 Film i TVP TVP 20 

21  jan 10.00 Livstilshold TVP 10 

21  jan 13.30 Centerrådsvalg/2019 Centerrådet 14 

25  febr 14.00 FOF foredrag  30 

25  mar 14.00 FOF foredrag  30 

26  febr 10.00 Samarbejde m/Broskolen TVP 28 

28  jan 14.00 FOF foredrag  30 
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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 
 

Åbningstid 

 kl. 10 - 13 
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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 
 
Strik: Tirsdag fra 13-15 og onsdag fra 10-13 
 
Åbent kreativt værksted: Åbent dagligt fra kl. 9 -13.30  
Kom og hyg dig med andre brugere i rolige omgivelser. Du kan nørkle med dit 
eget håndarbejde, eller låne diverse materialer til dine forskellige kreative udfol-
delser. Vi hjælper hinanden og Lone i Høkeren vil hjælpe i det omfang der er tid 
til det. 

Krop og bevægelse  

Krolf: Tirsdag kl. 10-12 og torsdag kl. 10-12. Vi mødes i haven. Alle kan være 
med, der laves nye hold hver gang. 
 
Stolegymnastik 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 stå-
ende.  
Yderligere oplysninger Lone Andersen tlf. 58 30 66 12  
 
Åbent motionsrum: Alle dage 8.30-15.30. Ved behov for opstart og/eller vej-
ledning i maskiner, kontakt Anja i centret eller på tlf. 58377600 
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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  
 
Bordtennis: Tirsdage 10.30 - 12.30 Torsdag 14-15.30 
 
Genoptræning: Fredage 10 -12 Fra genoptræning til selvtræning 
 
KOL-gymnastik: Onsdag kl. 9.30 -11 i festsalen  
 
Linedance: Mandag kl. 10.30-11.30 instruktør Ulla Petersen, kl. 11.30-12.30 for 
begyndere og let øvet kl. 12.30-13.30, instruktør Hanne Ruskov. Fredag kl. 
11.30-12.30 instruktør Ulla Petersen. 
 
Mindful Yoga: Torsdag kl. 9-12 yderligere oplysninger AOF på 21 13 01 02 
 
Osteoporosetræning: mandag kl. 8.15 - 9.15 
 
Rygskole: Torsdag fra kl. 8-13 har FOF hold i centret. Yderligere oplysninger 
på 58 52 81 64 
 
Seniordans: Mandag kl. 13.30-16 
Yderligere oplysninger Korsør Firmaidræt på 58 38 08 40 
 
Seniorcykling: Onsdage kl.10 - hv. 14. dag i lige uger 
 
Sjov Motion: Onsdag kl.13.30-14.30 For huske-dårlige borgere med pårøren-
de. Kontaktperson i Ældre Sagen Tove Madsen 35 39 32 83 
 
Stolegymnastik: Mandag kl. 9.15-10.15 Torsdag kl. 10-11 og kl. 13 - 14. 
Danske Seniorer tlf.nr. 58 35 38 38 
 
Petanque: Holder vinterpause 
 
Qi Gong: Torsdag kl. 14.30-15.30 - Kreativ Fritid 
 
Zumba: Tirsdag kl. 9-10 og fredag kl. 10-11 kontaktperson Pia på 2227 7874 



7 

 

Musik og sang 

Husorkestret: Mandag kl. 14-16 øver. 
 
Lungekoret: Tirsdag kl. 13-14 LOF 
 
Rytmisk kor/Livstykkerne: Mandag kl. 14 - 15.30 - opstart 13/8 
Yderligere oplysninger Kreativ Fritid på 58 37 29 48  
 
Sang-eftermiddag: 1. og 3. onsdag i måneden kl. 13.30-15.30 
levende musikledsagelse sang, kaffe og kage.  

Kortspil og banko 

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 21659525 
 
Korsør Bridgeklub 51: Onsdag kl. 18-23 - yderligere oplysninger 58 37 40 72 
 
Kortspil Whist: Onsdag kl. 13 -16 - bare mød op. 
 
Lørdagsbanko: kl. 13.30-16 - hver lørdag.  
 
Værkstedet banko: 1. tirsdag i md.: Kl. 10.00.  
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Andre Tilbud 

Cafe Amalie: Et klubtilbud for udviklingshæmmede - afholder cafe torsdag 
aften kl. 19-22. Yderligere oplysninger Lone Hansen tlf. 50 57 42 82 
 
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 - se side 30 
 
Fotoklubben2012: Onsdag i lige uger kl. 19 - 22 i det store lokale på 1. sal. 
kontaktperson Johannes Flintholm tlf. 50 46 87 65. dinoflintholm@gmail.com 
 
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 

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. Efter Juleferien: Mandagshold: starter igen 7. jan 
 - Fredagsholdet -  starter igen 11. jan. 
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………………..……...o o o o o O O O o o o o o …………………...…… 

Søndags Cafe  - kl. 14 - 16 
 

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

 

             Januar                                    Februar 
 

  6. jan. Brian Nygaard 
13. jan. Cafe Ensemblet 
20. jan. Haslev Musikanterne 
27. jan. Trækspillerne/Harmonika 

  3. feb. F.G. Musik Gunner 
10. feb. Marineforeningens kor 
17. feb. Harmonikavennerne 
24.  feb. Lise og Kristian 
       

På Luciadag  
d. 13. december  

kom pigerne fra Helms 
skole og ønskede os alle  

en glædelig jul.  
En rigtig højtidelig  

stemning med dejlig sang 
af de dygtige piger. 
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I januar 2019 starter et nyt tilbud op i Teglværksparken. Livsstilshold. 
 
Livsstilsholdet henvender sig til dig, der gerne vil lære mere om sund-
hed – hvordan du giver  
dig selv de bedste muligheder for at leve godt længe. 
Vi vil snakke om kost og ernæring, hvorfor motion er godt, motivation 
og målsætninger, immunsystemet  
og meget mere. 
 

 Vil du tabe dig? 

 Lære at leve sundere? 

 Tage på i vægt på en sund måde? 

 Blive motiveret til at gøre noget godt for dig selv? 

 Har du fået en livsstilssygdom, som du gerne vil gøre en indsats 
for at minimere? 

 Interesserer dig for sund livsstil og arbejdet med dig selv? 
 
Årsagerne til at deltage kan være mange. Det kan være en stor moti-
vation, at lære og starte nye vaner sammen med andre. 

 
”Ingen løftede pegefingre, ingen fanatisme – livskvalitet  

og nydelse er også en stor del af at have det godt.  
Lidt af det hele og ikke for meget af noget!” 

 
Der vil være mulighed for at blive vejet hver gang, hvis det har inte-
resse. 
 
Alle pensionister har mulighed for at deltage. 
 
Starter d. 21. januar - slutter 25. marts. 
Holdet løber over 10 uger, hvor vi mødes hver mandag kl. 10-11.30 i 
VIP lokalet, 1. sal 
 
Underviser: Pernille Gøttske 
Tilmelding til Pernille 
Tlf.: 24 84 29 93 Mail: pergo@slagelse.dk 

NYHED 
 
Livsstilshold  
         på  
Teglværksparken 
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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. 58306612 
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. feb. 2019 

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

VINDER AF REBUS sept/okt 
Ingrid Larsen, Teglværksparken 120,  4220 Korsør 

Løsning: Torsdagsbanko 
Tillykke til vinderen 

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

CYKEL-CENTRET 

+N -G+RDT -E + 
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HUSMØDE i 

Aktivitetscenter Teglværksparken 
Teglværksparken 50, 4220 Korsør 

 
KOM TIL SPÆNDENDE FÆLLESMØDE  
der serveres gratis kaffe og kage 

Invitation til alle brugere, pårørende,  
foreninger og samarbejdspartnere  

 
Tirsdag den 15. januar kl. 13 i cafeen. 

 Åben dialog blandt brugere, leder og personale 
 Stil spørgsmål og kom med forslag 
 Formidling af informationer 
 Ideudvikling i fællesskab 
 Nyt fra Centerråd, Danske Seniorer, Ældre Sagen 
 
VI GLÆDER OS TIL AT SER JER ALLE 
Hilsen personalet 

Kontaktperson: Pernille Gøttske 
Tlf.nr. 24 84 29 93 
pergo@slagelse.dk  

JULEFROKOST 
Forventningen til julefrokosten d. 5. december blev 
opfyldt. 
Fin borddækning og mange glade mennesker. 
Vi vil gerne takke køkkenpersonalet for det store 
arbejde med at lave al den dejlige mad og yde den 
gode service. 
Godt gået. 
I ønskes alle en glædelig jul. 
Birthe og Anne 
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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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MANDAG D. 21. JANUAR 2019 
KL. 13.30 

DAGSORDEN 
 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af 3 stemmetællere 
3. Beretning v/formand 
          Økonomi/v/kasserer 
4. Indkomne forslag-Vedtægtsændringer 
5. Valg iflg. Vedtægter 
 
På valg: 
Valg af formand                      for 1 år 
Birthe Jacobsen                     2 år modtager genvalg 
Ellinor Jørgensen                   2 år modtager genvalg 
Anne Nielsen                          2 år modtager genvalg 
Jette Segato   supl.                 1 år modtager genvalg 
Lars Dilby        supl.                 1 år modtager genvalg 
Bilagskontrollør: 
Inge Adrian                              1 år modtager genvalg 
Vibeke Johansen                   1 år modtager genvalg 
Erik Pettersson supl.             1 år modtager genvalg 
Anita Bruun       supl.            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 

CENTERRÅDSVALG 
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Søndag d. 3. marts 2019 
 
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. 11.30 - 14.30 
 
Gratis slikpose og sodavand  
til alle udklædte børn 
 
Der kan købes: 
Fastelavnsboller, kaffe, vand mv. 
 

Dagens ret kr. 50,00 
 
Svinekam stegt som vildt 
med waldorfsalat 

Fastelavnsfest 
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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,- 

On.     2/1  Frikadeller, kartofler, sovs, spidskålsalat med tyttebær 
To.      3/1  Enebærgryde, kartoffelmos, grønkålsalat 
Fr.      4/1  Stegt kylling, kartofler, sovs, æblesalat m/ valnødder 
 
Ma.    7/1  Stegt flæsk, persillesovs, kartofler, bagt rødbedesalat m/forårsløg   
Ti.       8/1  Fiskefrikadeller, tomatsovs, kartofler, broccolisalat  
On.     9/1  BUFFET   
To.   10/1  Stegt lever m/bløde løg, kartofler, sovs, surt, bønner 
Fr.   11/1  Sorte gryde, kartoffelmos, spidskålsalat m/æbler 
 
Ma.  14/1  Karrykoteletter m/ananas, kartofler/ris, rosenkålsalat 
Ti.    15/1  Farsbrød, ovnbagte rodfrugter, ristede kartofler, sovs 
On.  16/1  Stegt torskefilet m/ løg. Sovs med bacontern, kartofler, blomkål/broccolisalat 
To.   17/1  Selleribøf m/bløde løg, krydret tomatsovs, kartofler, ærter 
Fr.   18/1  Stegte hjerter i flødesovs, kartofler, rødbedesalat 
 
Ma.  21/1  Kyllingeschnitzel, paprikasovs, kartofler, Sprød kålsalat  
Ti.   22/1 Krebinetter, stuv. ærter/gulerødder, kartofler, salat 
On.  23/1  Bøf stroganoff, kartoffelmos, Råkost m/spidskål, abrikos og selleri 
To.   24/1  Moussaka, flute, salatbar 
Fr.   25/1  Ovnbagt laks, hollandaise, kartofler, timianristede gulerødder  
 
Ma.  28/1  Hakkebøf, bearnaisesovs, kartofler, plovmandssalat 
Ti.    29/1  Græskarsuppe m/bacon og æbletern, flute - pandekager m/syltetøj 
On.  30/1  Boller i selleri, kartofler, grøn bønnesalat 
To.   31/1  Fiskefilet, kartofler, persillesovs, gulerodsråkost, remoulade.  
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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 FEBRUAR måned   
Serveres kl. 11.30 - 13.00 - pris kr. 35,- 

Fr.     1/2  Lasagne, flute, årstidens salat  
 
Ma.    4/2  Forloren hare, kartofler, sovs, rødbedesalat m/tyttebær  
Ti.      5/2  Minestrone suppe, Brød - Æbleskiver m/syltetøj 
On.    6/2  Stegt makrel, persillesovs, kartofler, spidskålsalat   
To.     7/2  Kogt kylling, karrysovs, kartofler, broccolisalat  
Fr.     8/2  Marinerede revelsben, sovs, coleslaw, kartofler  
 
Ma.  11/2  Koteletter i fad, kartofler/ris, salat 
Ti.    12/2  Frikadeller, sovs, kartofler, grønkålsalat m/ æbler 
On.  13/2  BUFFET  
To.   14/2  Kogt torsk, sennepsovs, kartofler, hakket æg, rødbeder, ærter  
Fr.   15/2  Biksemad, spejlæg, rugbrød, rødbeder, blandet grøn salat 
 
Ma.  18/2  Kåldolmer, lys sovs, kartofler, gulerodssalat 
Ti.    19/2  Fiskefilet, kartofler, persillesovs, rodfrugtfritter, remoulade   
On.  20/2  Stegt medister, stuvet spinat, brunkartofler/hvide kartofler/timiangulerødder  
To.   21/2  Kylling i paprikasovs, kartofler, ris, rosenkålsalat 
Fr.   22/2  Bøf med løg, kartofler, sovs, rødbedesalat 
 
Ma.  25/2  Leverstroganoff, kartofler/ris, bagte rodfrugter 
Ti.    26/2  Kødboller i sovs med jordskokke og estragon, kartofler, grønt  
On.  27/2  Gule ærter, sprængt nakke, rugbrød   
To.   28/2  Skinke, flødekartofler, grønkålsalat m/æbler og tyttebær 
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FILM I TEGLVÆRKSPARKEN 
Pris kr. 30 inkl. kaffe og kage som nydes efter filmen. 

Tilmelding senest dagen før i Høkeren i Teglværksparken. 

Tirsdag den 8. januar 2019 kl. 12.30: Victoria & Abdul  
Spilletid: 1 time og 50 minutter  
Dramaet 'Victoria and Abdul' handler om det usædvanlige 
venskab mellem Dronningen af England og en ung indisk 
mand. Året er 1887, og dronningen er allerede en ældre 
kvinde, der har svært ved at holde sig vågen og ikke 
mindst i godt humør ved de utallige arrangemen-ter, kon-
gehuset afholder.  
'Victoria and Abdul' er baseret på Shrabani Basus roman 
'Victoria & Abdul: The True Story of the Queen's Closest 
Confidant' fra 2010, der fortalte den indtil da hemmelige 
beretning om verdenshistoriens længst siddende regent.  
 
 
Tirsdag den 19. februar kl. 12.00-14.00: JOURNAL 64 
BEMÆRK TIDSPUNKT denne dag er Kl. 12.  
Spilletid: 2 timer  
Thrilleren 'Journal 64' er den fjerde film baseret på Jussi 
Adler-Olsens bestseller bøger om Afdeling Q. I filmen gør 
nogle håndværkere et uhyggeligt fund i en ældre Køben-
havnsk lejlighed, da de finder tre mumificerede lig sidden-
de omkring et spisebord med en ledig plads klar.  
Carl Mørck og Assad kommer på sagen, og de store 
spørgsmål er: Hvem er mumierne? Og hvem er den fjer-
de plads tiltænkt?  Eftersøgningen sender efterforskerne 
til en berygtet kvindeanstalt på Sprogø, hvor mystikken 
kun spreder sig yderligere, da fortidens ræds-ler begyn-
der at spøge. Carl og Assad indleder et kapløb med tiden 
for at forhindre nye mord og overgreb. 

En stor tak for nogle dejlige ture ud i det BLÅ,  
altid hjælpsomme og godt humør.  

Håber det fortsætter med ture i det nye år. 
En opfordring til andre, skriv jer på. 

Hilsen 
Laila og Susie 
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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  

Betaling til arrangementer og ture bedes ske til Danske Bank,  
reg. 3212 konto 3212610690 
 
Biblio Bio – den 3. onsdag i måneden – tilmelding skal ske til Korsør Bibliotek 
på tlf. 58 57 56 56. 
 
Singlebrunch – den første søndag i hver måned kl. 11.15 – 13.00  
på Cafe Lime – prisen er kr. 109,-.  
Singlebrunch er stedet, hvor singler kan mødes 
for at være en del af fællesskabet.  
Tilmelding skal ske senest 2 dage før til Cafe Lime på tlf. 58 37 59 99.  

Vi ønsker alle et rigtig godt nytår og glæder os til at se jer  
til vore arrangementer i 2019 –  

hold øje med opslagstavlen samt vores hjemmeside. 

Januar – Nytårskur tirsdag, den 15. januar kl. 14.30 i Teglværksparken.  
En hyggeeftermiddag, hvor vi ønsker hinanden godt nytår med lidt godt  
til ganen og et glas ”boblevin”. 
Tilmelding senest den 8. januar på kontoret eller til Jessie Rønning-Bæk,  
tlf. 60 80 34 33 – arrangementer er gratis. 
 

Marts – tur til eftermiddagsforestilling ”Revyraketten” på Menstrup Kro torsdag, 
den 14. marts med afgang fra Caspar Brands Plads kl. 11.50 og Teglværkspar-
ken kl. 12.00 -  prisen er kr. 400,- for bus, billet samt 2-retters menu – tilmelding 
og betaling senest tirsdag, den 12. februar til kontoret. 
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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 chancen 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 – Nærmere oplysninger hos Allan Mor-

gen på tlf. 61 70 36 97. 

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

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.  

9. januar 2019 kl. 13.30 – ca. 15.30 
 

Danske Seniorer Korsør indbyder til foredrag med  
Thorbjørn Eistrup om fremtidsfuldmagter, arv og testamente. 

 
12. januar 2019 

 
Danske Seniorer Korsør arrangerer bustur til nytårskoncert  

på Københavns Rådhus. 
Alt udsolgt! 

 
13. februar 2019 kl. 13.30 – ca. 15.30 

 
Danske Seniorer Korsør indbyder til hyggemøde,  

Vi skal synge, Birgit synger for, hygge og afholde lotteri. 
 

Disse arrangementer er forbeholdt medlemmer af Danske Seniorer 
 

Medlemmer af Danske Seniorer Korsør modtager indbydelse.  
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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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Samarbejde med Broskolen – generationer 
mødes 

0.a   Teglværksparken    0.b 
 
Plan for forår 2019 
 
Et kombineret forårs- og læse-projekt i ugerne 9 - 14, tirsdage mellem 10 
og 12.  

 
Program 
 
26.2.    -    Læsning i grupper.  

Der læses læsebog, Læs-Let, Broskolens små bøger, eventyr 
-----------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
5.3.      -    Ude-leg på Teglværksparken  
-----------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
12.3.     -    Læsning i grupper.  

Der læses læsebog, Læs-Let, Broskolens små bøger, 
”tegneserier” 
--------------------------------------------------------------------------------------
----------------      
19.3.     -    Vi mødes ved klasseværelserne og går i parken/anlægget.  

Der snakkes forår og samles ind? HUSK poser eller lignende 
--------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
26.3.     -    Læsning i grupper.  

Der læses læsebog, rim & Broskolens remser, læseteater 
--------------------------------------------------------------------------------------
------------------           
2.4.      -     Afslutning på Brotorvet, Broskolen. Optræden (oplæsning, rim) 
             5.b fra Teglværksprojektet og forældre inviteres (10:15 - 11:15) 
 
Vil du være med?  
Kontakt Pernille Gøttske for tilmelding og yderligere information. 
Tlf.: 24 84 29 93 Mail: pergo@slagelse.dk 
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Senior Cykling  Onsdag hver 14. dag kl. 10 i lige uger 

Mødested: v/indgang til: 
Aktivitetscenter Teglværksparken, Tegl- værksparken 50 i Kor-

sør 
Har du lyst til at mødes med andre og cykle en formiddags-

tur på 
Ca. 10-15 km i roligt tempo.  

Medbring din egen cykel - vi cykler samlet. El-cykler er også velkomne. 
Har du lyst til at prøve en el-cykle så kontakt Lise Friberg på mail: 

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

Efterlysning 
Jeg hedder Bodil Larsen og søger nogle kniplevenner.  

Jeg forestiller mig, at vi kunne mødes i Teglværksparken  
enten tirsdage eller torsdage og hygge os sammen.  

Ring til Lone i Høkeren og hør nærmere. Tlf. 58377600. 

Linedance 
Vi ønsker alle et rigtig godt nytår. Vi starter det nye år allerede på fredag den 4. 
januar og mandag den 7. januar med de sædvanlige hold: 
 
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 Hanne 
Ruskov 
Hold 3.  Mandage kl. 12.30-13.30  Instruktør Hanne Ruskov 
Hold 4.  Fredage  kl. 11.30-12.30  Instruktør Ulla Petersen 
Husk, at i denne sæson har Teglværksparkens linedance 10-års jubilæum og 
at vi i den anledning arrangerer et  
stort jubilæumstræf lørdag den 9. marts 2019 kl. 10 til 15. Det vil foregå i 
Medborgerhuset i Skolegade, og alle er velkomne til at deltage, også danserne 
fra de øvrige centre. Stævnet erstatter de tidligere årlige træf for alle kommu-
nens linedancere i Dalmosehallen, da disse arrangementer er ophørt. 
Der vil blive smørrebrød, kaffe/te og kage i dagens løb til en totalpris på 130 kr. 
pr. deltager. Man køber selv drikkevarer. 
Tilmeldingsfrist 1. februar 2019 hos instruktørerne. 
Kom og vær med til glad motion. Der er stadig plads til nye begyndere. Det er for 
alle, både damer og herrer, og foregår i Centerets store lokale på 1.sal, og det er 
gratis. Bare mød op i bekvemt tøj og indendørs fodtøj. 
mvh Kirsten  
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NYT TILBUD - FUNKTIONSTRÆNING  
Torsdag i Provstehaven fra kl. 9-10.  
Opstart 3. januar 2019  
Har du svært ved at komme op og ned fra gulv? Har du svært ved at rejse dig fra 
en dyb lænestol? Er din balance blevet dårligere?  
Kan du mærke, at det kniber med at bruge kroppen aktivt i hverdagen.  
Vi vil arbejde med bevægelighed og opvarmning af kroppen  
Via funktioner som f.eks.:  

Rejse og sætte sig fra stol  

Op og ned fra gulv  

Stående og gående balancetræning  
Tilmelding til fysioterapeut Anja Keinicke  

PROVSTEHAVEN 
Alle pensionister og efterlønsmodtagere i Vemmelev og 
omegn, er velkomne til aktiviteter og socialt samvær i 
Provstehaven, Borgergade 31F i Vemmelev.  
Beboerne byder dig/jer velkomne  

Plads til nye ideer i Provstehaven.  
Går du med en spændende ide til seniorer i Vemmelev? kontakt Lise 

Friberg på 58 30 66 09 eller skriv til lisej@slagelse.dk  

Måske vi kan hjælpe?  

Cykelture  
Alle i Vemmelev by med nedsat funktionsevne har mulighed for at 
få vind i håret.  
Kontakt Jytte Knuth på 22 81 61 24 og aftal nærmere.  
Ønsker du at være frivillig cykelpilot, skal du også kontakte Jytte.  

 
FRIVILLIGE I PROVSTEHAVEN  
HAR DU TID OG LYST - til at bruge lidt tid med ældre borgere, sa  
kontakt Jytte Knuth pa 22 81 61 24  
Vi har brug for dig!  

HAR DU SPØRGSMÅL?  
Den 1. mandag i ma neden fra kl. 12.30-14 vil du kunne møde et persona-
le fra Aktivitetscentrene, som vil prøve at  
hjælpe dig/jer med evt. spørgsma l.  
Vi ses første gang 4. februar 2019.  
Kig forbi Provstehaven  
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Foredrag med FOF kl. 14.00 - 16.00 

Man. 28.01.19  
Balkan 
Balkan har mange højdepunkter. Kom f.eks. med til Albanien, der i mange år var 
et lukket land, men nu er et yndet turistmål. Makedonien byder på smukke land-
skaber og gamle kirker og borge fra middelalderen. I Bosnien besøges hovedsta-
den Sarajevo, hvor 1. verdenskrig tog sin begyndelse. Hør også om mange an-
dre storslåede landskaber og kulturelle mindesmærker som foredragsholderen 
har besøgt.                                                      Ruth Christoffersen, globetrotter 
 
Man. 11.02.19  
Frimureriet og den danske frimurerorden 
Peter Duetoft, der er et mangeårigt medlem af Den Danske Frimurerorden, hol-
der et indsigtsfuldt foredrag om frimureriet og Ordenen – om historien, værdierne 
og myterne.                                                                      Peter Duetoft, politiker 
 
Man. 25.02.19  
Bag fængslets mure 
En spændende fortælling om det daglige liv i fængslet, udviklingen i fængselssy-
stemet og fangernes oplevelser fængselsbetjenten gennem 37 år, der også er 
Danmarks nye krimiforfatter. Et både humoristisk og alvorligt foredrag, der fører 
dig ind i livet bag de høje mure, hvor håndtagene sidder udvendigt på dørene. 
                                                  Tom Thomassen, forfatter og fængselsbetjent 
 
Man. 11.03.19  
My Fair Lady 
Hør om forlæggene til musicalen My Fair Lady og tag med på en musikalsk rejse 
på en af Broadways største successer. Den blev spillet 2.717 gange med Julie 
Andrews i hovedrollen som Eliza. Forlægget er historisk og bygger på G.B. 
Shaws skuespil Pygmalion. I Danmark er den elsket for versionen med Gerda 
Gilboe som blomsterpigen Eliza og Osvald Helmuth som hendes fidusmager og 
drukkenbolt af en far.        Birgitte Getting, kulturentreprenør og fhv. operasanger 
 
Man. 25.03.19  
Vil du med til toppen? 
Den 14. december 2005 nåede den danske bjergbestiger Søren Gudmann top-
pen af bjerget Vinson på Antarktis. Det var 193 dage efter at han havde stået på 
toppen af Mount Everest i Himalaya. På godt seks måneder havde han, som den 
første dansker, besteget det højeste bjerg på hvert af jordens syv kontinenter, 
The Seven Summits. Med stålsat vilje og ukueligt mod nåede han det andre 
drømmer om.                                                     Søren Gudmand, bjergbestiger 

 

Kulturtræf for efterlønnere og pensionister 
5 foredrag for kr. 500,- 
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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 2019 
Udkommer 
SIDST i februar 2019 
 
Sidste frist for indlæg 
Til bladet er: 
7. februar 2019 

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 


