Marts / April 2017

Aktivitetscenter Teglværksparken
Teglværksparken 50 i Korsør
Motion, musik, sang, mad, banko, kreativitet, udflugter, IT

Åbningstider:
Man-torsdag: 9-15.30
Åbningstider:
Fredag: 9-14
Man-torsdag:
9-15.3011-16
Lørdag - søndag
Fredag: 9-14
Lørdag - søndag 11 - 16

Se mere på:
Slagelse.dk/teglværksparken
Følg os på:
Facebook ”Teglværksparken”
Tlf. 58 37 76 00

Mød andre Seniorer

…...for sundhed og godt samvær!
Er du lige blevet eller er du på vej til at blive pensionist eller efterlønsmodtager?
Er du lige flyttet til Korsør?
Eller er du bare nysgerrig på, hvem vi er, og hvad der sker?
Den mentale sundhed er vigtig hele livet, og den smitter af på vores familie,
venner, kollegaer, naboer og dem vi ellers er sammen med.
De fællesskaber, vi deltager i, påvirker nemlig vores sundhed og kan være med
til at styrke vores mentale sundhed og trivsel.
Kom og deltag, vi er et tilbud for alle kommunens seniorer.
Aktivitetscenter Teglværksparken

Kom og hent pjecen Mød andre Seniorer
i Teglværksparken og få inspiration til at styrke din sundhed.
Centret har brug for flere frivillige, og det kunne være dig, der bla. på denne
måde kunne tage aktiv del i livet på centret
og styrke din mentale sundhed og trivsel.
Centerrådet, som består af frivillige, har lige deltaget i en temadag
med fokus på netop det frivillige arbejde og fremtidige aktiviteter
for beboere og brugere af centret.
Men nye ideer og forslag fra jer, er altid velkomne.
Nu står fastelavn, brugerhygge og påske for døren,
og forhåbentlig et dejligt forår.
Venlig hilsen chefredaktøren

CENTERRÅDET - vi er til for brugerne

Formand
Birthe Jacobsen
birthejac@live.dk

Personalerepræsentant
Anne M. Henriksen
amhen@slagelse.dk

Næstformand
Lars Dilby
dilby@turbopost.dk

1. Suppleant
Jette Segato
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Kasserer
Anne Nielsen
ani@pensionistedb.dk

Centerrådsmedlem
Elinor Jørgensen
vifil@mail.dk

2. Suppleant
Heidi Olsen
heidioo57@hotmail.com

Afdelingsleder
Jørgen Andersen
jorga@slagelse.dk

Det sker - side
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md
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mar
mar
mar
mar
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mar
apr
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apr
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juli

kl.
14.00
11.00
14.00
13.30
11.50
11.00
14.00
14.00
10.00
14.00
9.00
13.30
14.00
13.00
9.00

aktivitet
Beboer Banko
Fastelavnsfest
FOF foredrag
Generalforsamling
Revyraketten
Årsmøde
FOF foredrag
Beboer Hygge-musik
Senior cykling starter
Foredrag
Bustur
Hyggemøde
Påskegudstjeneste
Linedance afslutning
Husmødereferat
Sommerferietur
Træning m/Anja
Onsdagsudflugter
Bordtennis
Gratis Bøger
Samarbejde m/Broskolen

arrangør
Centerrådet
TVP
FOF
Danske Seniorer
Ældre Sagen
Ældre Sagen
FOF
Centerrådet
TVP
Ældre Sagen
Ældre Sagen
Danske Seniorer
Centerrådet
Linedance
TVP
Centerrådet
TVP
Børge og Fin
TVP
TVP
TVP

side
27
30
24
22
22
30
19
12
22
22
24
9
28
18
32
10
20
15
28
26

Information
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
Der er ikke banko påskelørdag d. 20. april - heller ikke søndags cafe 21. april
Ældre Sagen træffes ikke tirsdag d. 16. april

Nyt tilskudskort 2019
Er du flittig bruger af Centrets mange tilbud, udflugter, ture, mm, bør du overveje
at købe et tilskudskort til kr. 150,00 - kan købes fra januar 2019
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Åbningstid
kl. 10 - 13
Har du fine loppeting i gemmerne,
så står vi klar til at modtage dem.
Salget fra butikken går til aktiviteter
for brugerne.
VI HENTER
hos beboerne i nærområdet af
Teglværksparken
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

Du finder Træfpunktet
ved siden af Centershoppen
Åbningstiden er kl. 10 - 13
Træfpunktet er bemandet af frivillige
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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. 9.3012.15 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: 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 udfoldelser. 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 stående.
Yderligere oplysninger Lone Andersen tlf. 58 30 66 12
Åbent motionsrum: Alle dage 8.30-15.30. Ved behov for opstart og/eller vejledning 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 - OBS Kulturhuset 13-15
Se side 15
Genoptræning: Fredage 10 -12 Vejledning til træning
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 Opstart 3. april kl. 10
Sjov Motion: Onsdag kl.13.30-14.30 For huske-dårlige borgere med pårørende. 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
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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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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 nødvendigt. Sommerpause: Mandagshold: sidste mandag 8.april - start igen 9.sept.
- Fredagshold:- sidste fredag 12. april - starter igen 6. sept.

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, juletraditioner, 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
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Søndags Cafe - kl. 14 - 16
Et gratis tilbud med musik og underholdning
Kaffe, kage m.m. kan købes i cafeen

Marts

April

3. marts Fastelavn/Brian Nygaard
10. marts Judith og Gunner
17. marts Damernes Butik
24. marts Ole Andersen
31. marts Cafe Ensemblet

7. apr. N.L. Mode
14. apr. Overraskelse
21. apr. Påskedag Ingen cafe
28. apr. KA’DE - Hans Trebien

………………..……...o o o o o O O O o o o o o …………………...……
Onsdag d. 17. april
Kl. 14.00
Du kan få hjælp til at
komme til kirken.
Vi skal bare have besked
ved tilmeldingen.
Afgang fra centret kl. 13.30

Tilmelding i Træfpunktet 8. april - 12. april
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APOPLEKSIHOLD
Mandage kl.10.30-11.30 (motionsrum 1 ) den 2. mandag i måneden kl.13.0014.00
Har du følger efter apopleksi (blodprop eller hjerneblødning), kan vi i Teglværksparken tilbyde dig træning på Apopleksihold.
Træningen foregår på hold, hvor vi vil arbejde med:
Træning af ligevægt og balance i hele kroppen
Muskeludholdenhed og styrke
Udspændinger af stramme muskler
Kognitiv træning (træning af hjernen)
For at deltage på holdet skal du være motiveret for at træne/holde kroppen i gang.
Du skel kunne forflytte dig selv fra kørestol til stol eller have gangfunktion med
stok eller rollator.
FUNKTIONSTRÆNING Hold 1 tirsdage kl.14.00-15.00 (1.sal)
Hold 2 torsdage kl.13.00-14.00 (1. sal) Venteliste
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 generelt mærke, at det kniber med at bruge kroppen aktivt i hverdagen, så
opstarter vi et funktionstræningshold.
Vi vil arbejde med bevægelighed og opvarmning af kroppen via funktioner som
eksempelvis:
Trappegang
Rejse og sætte sig fra stol
Op og ned fra gulv
Stående og gående balancetræning
OSTEOPOROSETRÆNING Hold 1 Mandag kl.8.15-9.15
Hold 2 torsdage kl. 11.15-12.15
(1. sal begge dage)
Har du fået konstateret osteoporose, også kendt som knogleskørhed, så kan
osteoporose-træning hjælpe dig.
Træningen fokuserer på at styrke dine knogler, muskler og led gennem fysisk aktivitet.
Hvorfor osteoporose-træning?
Styrker dine knogler
Styrker muskler og led
Forebygger forværring af symptomer
Nedsætter smerte fra ryg, nakke og andre led
Giver vejledning og rådgivning om osteoporose
Alle holdene varetages af fysioterapeut Anja Keinicke
Har du spørgsmål , så ring til mig på 40 17 57 15 eller skriv en mail på ankei@slagelse.dk
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REBUS
- gæt en rebus og vind 1 fl. vin

FA

-E+

-T+

-S+N

-E+

+

-E+T

Skriv venligst ordet, navn og adresse på et stykke papir
og læg det i forslagskassen senest 30. apr. 2019
Der vil blive trukket lod om 1 flaske vin.
Navnet på vinderen offentliggøres i CenterNyt.
VINDER AF REBUS nov/dec.
Gerda Marie Jensen, Halskovvej 76 L, 1. 4220 Korsør
Løsning: Julebanko
Tillykke til vinderen

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
CYKEL-CENTRET

Fægangen 5,
4220 Korsør
tlf. 58351919
info@cykel-centret.dk
www.cykel-centret.dk
11
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CAFETERIET mand.-torsd. Kl. 9-15.30 / fred. Kl. 9-14
Kaffe pr. kop . ................................................... kr.
Thebrev………………………………………. ..... kr.
Kaffe pr. krus .................................................. kr.
Kaffe, lille kande .............................................. kr.
Kaffe pr. kande ................................................ kr.
Chokoladedrik m/flødeskum ............................. kr.
Skære-/mazarin-kager ..................................... kr.
Wienerbrød og kringle ..................................... kr.
Makronsnitte ………………………………… .... kr.
Lagkage+tærte, og andet med flødeskum ...... kr.
½ stk. rugbrød med brie/rochefort .................... kr.
½ stk. rugbrød med ost ................................... kr.
Tebirkes med smør .......................................... kr.
Skive ost .......................................................... kr.
Marmeladebrik ................................................. kr.
Hjemmebagt bolle ............................................ kr.
Franskbrød med ost ........................................ kr.
Franskbrød med brie/rochefort ........................ kr.
Franskbrød med pålæg ................................... kr.
Franskbrød med pålæg+pynt .......................... kr.
Alm. smørrebrød .............................................. kr.
Finere smørrebrød ........................................... kr.
Finere smørrebrød ud af huset, pr.stk.+ ......... kr.
Franskbrød med laks ....................................... kr.
Franskbrød med rejer ....................................... kr.
Wraps ……………………………………….. .... kr.
Lille frokostbolle / sandwich (trekanter)……. ... kr.
Stor frokostbolle ……………………………. ..... kr.
Dagens salat .................................................... kr.
Frugttallerken ……………………………….. ..... kr.
Dessert ............................................................. kr.
Frugtgrød ......................................................... kr.
Varm ret ........................................................... kr.
Kød fra varm ret (brød valgfrit) ……………. .... kr.
Sodavand ......................................................... kr.
Almindelig og light Øl ....................................... kr.
Special Øl ......................................................... kr.
Rødvin/hvidvin lille / stor ................................... kr.
Mælk pr. glas ................................................... kr.
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6,00
6,00
8,00
15,00
30,00
12,00
10,00
10,00
12,00
15,00
7,00
6,00
8,00
2,00
1,00
6,00
10,00
14,00
10,00
12,00
10,00
20,00
2,00
35,00
30,00
10,00
15,00
20,00
10,00
6,00
15,00
12,00
35,00
25,00
10,00
15,00
20,00
30,00/85,00
3,00

CENTERRÅDSVALG
Referat fra Centerrådsvalg mandag d. 21. januar 2019 kl. 13.30
Der var 33 fremmødte.
Formanden Anni Mejling bød velkommen.
Punkt 1: Valg af dirigent – Ulf blev valgt
Ulf konstaterede, at årsmødet ikke var lovlig indkaldt, da offentliggørelse i Korsør
Posten ikke var rettidig. Mødedeltagerne accepterede gennemførelse af valget.
Punkt 2: Valg af 3 stemmetællere – Jytte, Jette og Birthe blev valgt
Punkt 3: Formandens beretning
En orientering af arbejdet i centerrådet. Der er fast møde hver den 2. mandag
i måneden med undtagelse af juli og december. Der tales om økonomi, hvad der
sker omkring de andre centre i kommunen. Alle medlemmer har tavshedspligt, kun
det der bliver skrevet i referatet, må komme uden for mødelokalet. Medlemmer og
suppleanter kan bringe spørgsmål op på mødet, der vil kunne behandles.
Der er udarbejdet en pjece omkring vejledning af frivillige, som omhandler tavshedspligten, og hvad man må gøre som frivillig. Den blev udleveret til de frivillige i
Oktober - November 2018. Der var temamøde for alle frivillige d. 16. marts 2018,
der blev afholdt her i huset. En god dag. Årlig fastelavnsfest med musik og god
mad, der kunne købes i cafeen. I den ene ende af gangen, slog børnene katten af
tønden, og i den anden de voksne, da børnene var færdige. Der er et udvalg omkring aktiviteter, der afholdes her i huset for brugere og beboere. Aktiviteterne skal
godkendes i centerrådet, inden det sættes i centernyt og indbydelse sendes til beboerne i Teglværksparken. Ferieturen planlægges af udvalget og skal efterfølgende til godkendelse i centerrådet. Midlerne til disse aktiviteter kommer fra salg af
lotterier og bankospil. Til søndagscafeen har vi søgt § 18 midler og modtaget penge. Der er en afdød beboer, der har testamenteret sin egen dele til centerrådet via
skifteretten. Det er vi glade for. Udvalget der blev nedsat i stedet for loppemarkedet, tømmer afdødes lejligheder for 1000 kr., indsamler loppeting til loppeshoppen.
Det var et godt initiativ og et flot stykke arbejde af udvalget. Der kommer mange
effekter ind, og der er mange købere, så fortjenesten er på højde med det vi tjente
på loppemarkedet, hvor der var mange arbejdstimer over 3 dage. Der har været
frivilligfest, temadag for de frivillige og bromarked d. 8. juni 2018, hvor der var
mange frivillige. En god dag. Bankospil om lørdagen og søndagscafè er godt besøgt. Dejligt at se nye ansigter, der har lyst til at bruge vores tilbud i weekenderne.Der er frivillige, som bruger ikke kun hver anden uge, men hver uge på at sørge
for mad til beboerne. Der kan komme nogle sure opstød, hvis maden ikke lige er
færdigt på minuttet, eller man skal stå i kø 5-10 min for at købe kaffe. De fortjener
et SKULDERKLAP. Har livet ikke mere værdi for os, end vi kunne give et smil eller
godt gået kammerat. Der er mange, der stiller op som frivillige, for at de ældre kan
få deres varme mad iweekenderne og helligdage. Det kræver nogle flere FRIVILLIGE.
Der blev afholdt juleaften med 42 gæster med stor hjælp fra de frivillige. En hyggelig aften for disse mennesker med god mad og hygge. Et godt initiativ med tilbud
om ture ud i det blå med centerets bus. Det var en stor glæde, for dem der deltog,
og det kan tåle gentagelse i 2019. Efter lucia pigerne fra Helms skole, blev vi præsenteret for fredslyset og historien omkring dets oprindelse. Et stemningsfuldt indlæg, der afsluttes med gløgg og æbleskiver.
Fortsættes …………………………………………………………………………………..
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CENTERRÅDSVALG
…………………………………….fortsat
Der sker mange ting i centret – sundhedsuge, gymnastik, sang, træningsaktiviteter og nye trænings tilbud osv. Anni takkede for et godt samarbejde til alle frivillige, ansatte og centerrådet i 2018.
Punkt 3; Regnskab ved kasserer Anne Nielsen – godkendt
Punkt 4: Indkomne forslag – Centerrådet – vedtægstændringer – godkendt
Punkt 5: Valg iflg. Vedtægter
På valg:
Birthe Jacobsen
valgt til formand for 1 år
Anne Nielsen
valgt for 2 år
Lars Dilby
valgt for 2 år
Jette Segato suppl valgt for 1 år
Heidi Olsen suppl valgt for 1 år
Der er ingen beboerrepræsentant og suppl. De SKAL vælges af beboerne
Bilagskontrollør:
Inge Adrian
valgt for 1 år
Vibeke Johansen
valgt for 1 år
Erik Petersson suppl valgt for 1 år
Anita Bruun suppl valgt for 1 år
Eventuelt: Anni fik overrakt blomster med tak for godt samarbejde.

Referent: Birthe Jacobsen

BORDTENNIS

HAR EN GOD, MEN SKÅNSOM VIRKNING PÅ HJERTE OG KAR
FREMMER OG VEDLIGEHOLDER REFLEKSER, BALANCE OG KOORDINATION
TRÆNER HJERNENS PLANLÆGNING OG UDØVELSE AF BEVÆGELSE
HÆMMER FEDME, ALDERSDIABETES OG DEMENS

DU KAN SPILLE
HVER tirsdag fra kl. 10.30-12.30 HVER torsdag fra kl. 14-15.30
Instruktør fra Slagelse Bordtennisklub.
KOM OG DELTAG - ingen tilmelding

OBS: også bordtennis marts og april i Kulturhuset i multisalen
hver torsdag fra 13-15. Det er gratis
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Varm mad i MARTS måned

Serveres kl. 11.30 - 13.00 - pris kr. 35,-

Fr. 1/3 Farsbrød m/æbler og svesker, kartofler, sovs, rødkålsalat
Ma.
Ti.
On.
To.
Fr.

4/3 Forårskylling med krydderurter, kartofler, sovs, salatbar
5/3 Stegt lever m/ bløde løg, kartofler, sovs, asier, rødkålslaw
6/3 Krebinetter, stuv. Hvidkål, kartofler, ovnbagte gulerødder
7/3 Fisk i fad, kartofler, sovs, blandet salat
8/3 Braiseret gryderet m/æbler og timian, kartoffelmos, spidskålsalat m/appelsin

Ma. 11/3 Skinkeschnitzel, brasede kartofler, bearnaisesovs, fransk bondesalat
Ti. 12/3 Pizzabøf, spaghetti/kartofler, blomkålssalat
On. 13/3 BUFFET
To. 14/3 Gullasch, kartoffelmos, rødbedesalat
Fr. 15/3 Stegt torskefilet m/løg, kartofler, hvid sovs, kulørt rodfrugtsalat m/couscous
Ma. 18/3 Frikadeller, flødekartofler, gulerodssalat med abrikos og mandler
Ti. 19/3 Ovnbagt laks, hollandaise, kartofler, broccolisalat
On. 20/3 Stegt svinekam, kartofler, sovs, salat m/mango
To. 21/3 Stegt kylling, kartofler, italiensk tomatsovs, Salat med kål og rodfrugter
Fr. 22/3 Hamburgryg, kartofler, stuv. Spinat, spicy gulerødder
Ma. 25/3 Hakkebøf i fad, ovnbagte kartofler, salatbar
Ti. 26/3 Kogt okse, peberrodsovs, kartofler, ovnbagte gulerødder.
On. 27/3 Stegt fiskefilet, kartofler, persillesovs, remoulade,spidskålsalat med abrikos
To. 28/3 Kyllingebryst m/flødeost og bacon, sovs, pasta/kartofler, ananas/granatæble
Fr. 29/3 Lasagne, flute, rosenkålsalat

Mad kan købes med hjem efter kl. 13.00 hvis der er mere tilbage.
Med forbehold for ændringer / venlig hilsen køkkenpersonalet.
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Varm mad i APRIL måned

Serveres kl. 11.30 - 13.00 - pris kr. 35,Ma.
Ti.
On.
To.
Fr.

1/4 Pølser, varm kartoffelsalat, salat
Frugtgrød m/mælk
2/4 Kødboller, karrysovs, kartofler/ris, årstidens kålsalat
3/4 Fiskefrikadeller, tomatsovs, kartofler, remoulade, pastasalat m/ærter
4/4 Mandelpanerede kalkunschnitzler, champignonsovs, kartofler, bønnesalat
5/4 Svinekød i sur/sød sovs, kartofler/ris, salatbar

Ma. 8/4 Koteletter i fad, kartofler, blandet salat
Ti. 9/4 Kogt kylling, aspargessovs, kartofler, broccolisalat
On. 10/4 PÅSKEBUFFET
To. 11/4 Stegt fiskefilet, grøntsagsragout, kartofler
Fr. 12/4 Kinesisk risret, kartofler/ris, spidskålsalat
PÅSKEUGE : Husk at bestille mad til perioden senest d. 3/4.
Ti. 23/4 Millionbøf m/coctailpølser, kartoffelmos, råkostsalat m/hytteost
On. 24/4 Bagt torsk med æble/gulerodssalat, ovnbagte kartofler, Sovs
To. 25/4 Forloren hare, sovs, kartofler, salat m/selleri, æble og karry/honningdressing
Fr. 26/4 Pikant kotelet i fad med chorizo, kartofler/pasta, salatbar
Ma.29/4 Brændende kærlighed m/gulerødder og porre, rødbedesalat
Ti. 30/4 Kylling m/mandler og rosiner, kartofler/ris, mangosalat
HUSK AT BESTILLE MAD TIL PÅSKEUGEN PERIODEN D. 13/4 TIL 22/4
MADEN SKAL BESTILLES
OG BETALES SENEST D. 3/4.
SE MADPLAN I CAFEEN

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
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HUSMØDE i

Teglværksparken

15. januar var der igen inviteret ind til Husmøde på Teglværksparken.
Deltagerantallet er stødt stigende, det er dejligt at se. Så Husmøderne er kommet for at blive.
Der blev serveret banankage og kaffe, mens Jørgen Andersen bød velkommen.
Information fra Aktivitetscentret:
Politisk og økonomisk situation
Der er igangsat en proces om at omdannet Aktivitetscentret i Dalmose til et brugerstyret kultur og medborgerhus for alle byens borgere. Foreninger, Dalmosegruppen m.fl. inviteres ind til at anvende huset, og de nuværende brugere skal til
at være mere selvstyrende i aktiviteterne.
Juleaften
En god aften, hvor alle hyggede sig. Flot tilslutning på ca. 49. inkl. frivillige. Rigtig
god mad fra Comwell, som vi satser på at få maden fra igen i år.
Kommende aktiviteter/arrangementer:
Temadag med Centerrådet:
På seneste Centerrådsmøde blev det aftalt, at der holdes en temadag for Centerrådet, om at finde nye frivillige via nye veje. Der mangler bl.a. frivillige til vagter
i køkkenet i weekenderne. Kommer der ikke nye til, er konsekvensen, at tilbuddet
om varm mad i weekenderne må lukke ned.
Fastelavn 3. marts
Se invitationen i Centernyt.
Livsstilshold
Livsstilshold starter på Teglværksparken 21/1 kl. 10.00. Du kan stadig nå at tilmelde dig.
10 mødegange med teori om livsstil, i Festsalen. Se mere i Centernyt.
Læse-samarbejde med Broskolens 0. klasser.
26. februar starter et lær-at-læse samarbejde mellem Teglværksparken og Broskolen.
Vil du være med til at bryde læsekoden for elever i 0.?
6 ugers forløb, hvor vi mødes tirsdage 10-12, se mere i Centernyt.
BroMarked
BroMarked var tæt på en aflysning i år – det er et enormt arbejde at planlægge.
Men I frivillige ville så gerne fortsætte, så det er besluttet, at der holdes BroMarked igen i år. Datoen er 22. juni.
Fortsætter ……………………………………………………………………………….
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………………………………… fortsat
Nyt fra foreninger/Centerråd:
Centerråd
Loppeshoppen går rigtig godt. Der er 6 personer, der står for den, og indtægten
er på højde med det, loppemarkedet tidligere gav. En succes – tak for at der
både er interesse for at indlevere og købe ting fra shoppen.
21. januar kl. 13.30 er der årsmøde og centerrådsvalg. Alle med interesse opfordres til at møde op og deltage. Se mere i Centernyt
27. februar er der bankospil for brugere og beboere
Ældresagen
Alle mangler frivillige. Opfordring til at samarbejde om det at finde frivillige. I Sorø har de haft succes med at kontakte ledelsen i hjemmeplejen og via den vej
finde frivillige. Det vil Ældresagen her også prøve.
Borgermøde i Slagelse. Ældresagen Slagelse, Skælskør og Korsør inviterer til
borgermøde ifm. Det kommende folketingsvalg. 3 politikere deltager.
Se nærmere på foreningens opslagstavle.
Foredrag i april: Pas på hinanden – også juridisk.
Danske Seniorer
Foredrag om Kim Larsen og giro 413 19. april. Se foreningens opslagstavle.
Spørgsmål og kommentarer fra deltagere:
Bogskabet ser forfærdeligt ud – Jørgen snakker med ”overbibliotekaren” J
Der mangler frivillige til at hente beboere over til søndagscafé. Kan der ikke
samarbejdes om, at det kan lade sig gøre?
Ønske om et ur i lokale 4-5 – Henrik sættes på sagen.
Tak for jeres deltagelse og for et godt møde.
Næste møde er d. 30. april kl. 13.00.

Onsdag
den 27. marts
Kl. 14.00

Kaffe og lagkage
Og en lille en
Til kaffen

Underholdning med
Harmonika og banjo

Pris 40 kr.

af
KÆLDERDUOEN

Tilmelding i Træfpunktet 18. - 26. marts
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Sidst i januar var vi afsted på føde-

varemesse i Fredericia, hvor Hørkram
var arrangør af messen. Hørkram er
leverandør af hovedparten af de råvarer,
vi anvender her i køkkenet.
Vi er hjemvendt med en masse smagsoplevelser og inspiration, som vi ønsker
at I skal få del i. Udover diverse smagsprøver var der flere foredragsholdere her
i blandt Mette Blomsterberg, som meget
levende fortalte om, hvad der blandt andet er med til at holde gejsten oppe, poienterede at vi skal være stolte af det vi
laver, brænde for det vi vil og bevare
troen på at det nok skal lykkes.
Vi deltog endvidere i fejring af det økologiske spisemærkes 10 år`s jubilæum,
som var arrangeret af Økologisk landsforening, Fødevarestyrelsen og Hørkram. Champagnepropperne sprang og
vi var en del køkkener der blev hyldet for
vores arbejde med at omlægge til økologi.
Vi har det økologiske bronze-mærke her i Teglværksparken, hvilket vil sige, at
minimum 30 % af vore fødevarer er økologiske.
Noget af det nye vi vil prøve er, at lave en brunch i maj måned i stedet for den
sædvanlige buffet. Håber at I vil tage godt imod de nye tiltag der kommer hen af
vejen.
På køkkenpersonalets vegne
Anne.

"ONSDAGSUDFLUGTER 2019"
"Fin og Børge arrangerer igen år
udflugter for beboere og brugere,
der ikke selv har mulighed for at opleve
Vestsjælland på egen hånd."
"Vi kører en tur med Centrets Minibus,
datoer m.v. følger senere"
Hilsen Fin og Børge
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HØKEREN

Åbningstid:
Mandag - Fredag
9.00 - 14.00

Varerne i Høkeren bliver
leveret fra REMA 1000
på Tårnborgvej
Vi får varer mandag,
onsdag og torsdag,
men har selvfølgelig åbent
alle hverdage.

Varer kan bestilles hjem,
enten i butikken, eller
På tlf. 5837 7600 / lok. 612

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

Hej alle sammen
Vinteren er gået
Og vi har fået mad
hver dag.
Nogle har
desværre forladt os,
men os der er tilbage,
hygger her i centret.
Hilsen Elena
TVP nr. 60
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ÆLDRE SAGEN i Korsør

TRÆFFES HVER TIRSDAG Kl. 10.00 - 12.00
i Aktivitetscenter Teglværksparken
Telefonkontakt, rådgivning, bisidder mm.
Tlf.nr. 5830 6614 - kun i kontortiden
Vi holder til i lokalet skråt overfor Cafeteriet
Træffes ikke tirsdag d. 16. april (påskeugen)
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,-. Som betales direkte i Cafeen
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.
Marts – tur til eftermiddagsforestilling ”Revyraketten” på Menstrup Kro torsdag,
den 14. marts med afgang fra Caspar Brands Plads kl. 11.50 og Teglværksparken kl. 12.00 - prisen er kr. 400,- for bus, billet samt 2-retters menu – tilmelding
og betaling senest tirsdag, den 12. februar til kontoret.
Marts – Årsmøde afholdes lørdag, den 16. marts kl. 11.00 i Kulturhuset. Tilmelding senest tirsdag, den 5. marts til kontoret eller på tlf. 58 30 66 14 – såfremt
man ønsker at deltage i det efterfølgende traktement er tilmelding nødvendig.
HUSK medlemskort til evt. afstemning
April – foredrag onsdag, den 3. april kl. 14.00 i Festsalen med juridisk rådgiver
Torsten Lenstrup fra Ældre Sagen om: ”Pas godt på hinanden – også juridisk” og
omhandler formueforhold mellem ægtefæller, fuldmagter, arv og testamente
samt gaver og familiehandler – tilmelding efter først til mølle princippet senest
tirsdag, den 19. marts i kontortiden eller på tlf. 58 30 66 14 – arrangementet er
gratis.
April – bustur til Sporvejsmuseet onsdag, den 10. april med afgang fra Caspar
Brands Plads kl. 9 og fra Teglværksparken kl. 9.15. Prisen er kr. 580,- incl. bus,
frokost i Kudskehuset, 1 genstand samt buskaffe og småkager på hjemturen.
Tilmelding til kontoret senest tirsdag, den 26. marts eller tlf. 58 30 66 14.
Betaling bedes ske via Danske Bank, kto 3212 3212640690 eller Mobil Pay
43842
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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 instruktør, som kan vejlede dig. Ingen tilmelding – Nærmere oplysninger hos Allan Morgen 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
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
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DANSKE SENIORER i Korsør
Danske Seniorer Korsør indkalder til
Generalforsamling den 13. marts 2019
I den store sal, på 1. sal i Teglværksparken, kl. 13.30
Danske Seniorer Korsør og Teglværksparken indbyder til hyggemøde
Onsdag den 10. april 2019 kl. 13.30 til ca. kl. 16.00
Karsten Holm vil stå for underholdningen
med en hyldest til nu afdøde Kim Larsen.
Der bliver serveret kaffe og kage,
pris kr. 50.00 per deltager.
Alle er velkommen,
billetter skal købes på kontoret for Danske Seniorer Korsør,
åbningstid onsdage og torsdage mellem kl. 10 – 12 fra den 13. marts
sidste frist for tilmelding er torsdag den 4. april 2019
efter først-til-mølle-princippet (max. 80 deltagere).
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 stolegymnastik, vi griner og danser også lidt stoledans samt afslutter med at drikke kaffe
sammen.
Hver tirsdag I Værksted 2
Erindringshygge kl. 13:30 – 15:30 Det er besluttet at ændre navn til Erindringshyggegruppen, da vi har mange forskellige emner, som vi tager op. Det kan være om både det gamle og nye Korsør, hvordan holder du ferie, hvilke juletraditioner 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 musklerne til god musik, griner og har det sjovt. Vi afslutter med at drikke kaffe.
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DANSKE SENIORER i Korsør
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”
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.

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

DANSK FOLKEHJÆLP
Korsør Afdeling
Til pensionister m.fl.:
Ønsker du kontakt til ASF
eller en besøgsven
ring til:
Anni Mejling - tlf. 23 45 58 89
25

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.

-

12.3.

-

Ude-leg på Teglværksparken

----------------------------------------------------------------------------------------------------

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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Fastelavnsfest

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
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Linedance

Den glade motion på Linedance holdene fortsætter:
Hold 1.
Hold 2.
Ruskov
Hold 3.
Hold 4.

Mandage kl. 10.30-11.30 Instruktør Ulla Petersen
Mandage kl. 11.30-12.30 for begyndere og let øvede. Instruktør Hanne
Mandage kl. 12.30-13.30 Instruktør Hanne Ruskov
Fredage kl. 11.30-12.30 Instruktør Ulla Petersen

Vores store 10-års jubilæumstræf lørdag den 9. marts har lukket
for tilmelding, men man kan sagtens være med på de almindelige dansedage i
Centret. Det giver god motion og er sjovt tillige. 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.
Den egentlige sæson slutter mandag den 29. april med fælles dans og spisning,
men Ulla tilbyder sommerdans en time ugentlig derefter. Nærmere oplysning om
sommerferie og efterårsstart kommer i næste nummer af bladet.

Gratis bøger
Mangler du noget at
læse i,
så kan du ganske
gratis
låne/hente bøger
i Teglværksparken.
Du behøver
ikke aflevere dem.
Du kan beholde dem
eller give dem videre.
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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
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

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 maneden fra kl. 12.30-14 vil du kunne møde et personale fra Aktivitetscentrene, som vil prøve at
hjælpe dig/jer med evt. spørgsmal.
Vi ses
Kig forbi Provstehaven
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Foredrag med FOF kl. 14.00 - 16.00
Kulturtræf for efterlønnere og pensionister
2 sidste af 5 foredrag
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 toppen 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

………………..……...o o o o o O O O o o o o o …………………...……
At være frivillig i Teglværksparken
Jeg hedder Birthe og blev frivillig i 2010. Som frivillig er jeg valgt til Centerrådet,
hvor jeg nu er blevet formand, valgt på centerrådsvalget i januar 2019. Jeg sidder
i Træfpunktet om torsdagen, hjælper på ture, sælger lotteri, afløser i cafeen hver
anden måned, sidder i beboer/brugerrådet samt andre forefaldende opgaver.
Teglværksparken er et dejligt center med mange søde mennesker. Det er dejligt,
man kan mærke man gør en forskel. Det at være sammen med brugerne, de ansatte og de andre frivillige er inspirerende. Jeg har ikke fortrudt min beslutning i
2010.

Birthe Jacobsen
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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

Aktivitetscenter
Teglværksparken
Tlf. 5230 8046

Salon

Hjemmeklipning efter aftale - ikke ryger

Hårfarvning med ny
Grøn teknologi

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

European, Afro &
Mixed Texture Hair
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21. - 25. juli 2019
Vi skal bo på
AGERSKOV KRO

Du skal bl.a. opleve
Christiansfeld
Schackenborg
Sejltur på Flensborg fjord
Årø i Lillebælt
Højer Sluse
Møgeltønder
Dybbel Mølle
Rudbøl Grænsekro
CENTER - NYT

Maj/juni 2019
Udkommer
SIDST i april 2019

Sidste frist for indlæg
Til bladet er:
7. april 2019

Pris m/kort kr. 5.100,Pris u/kort kr. 5.995.Tillæg for
enkeltværelse kr. 800,Depositum senest 1. maj
Yderligere oplysninger i
Træfpunktet
CENTER - NYT
Udkommer 6 gange om året

Indlæg kan sendes til
Anne Nielsen
ani@pensionistedb.dk
eller til
Lise Friberg
lisej@slagelse.dk
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