
  

 

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 
Åbningstider fra 22/6 - 11/8 
Lørdag - søndag 11 - 13 

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

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



2 

 

CENTERRÅDET - vi er til for brugerne  

Afdelingsleder 
Jørgen Andersen 
jorga@slagelse.dk 

Formand 
Birthe Jacobsen 
birthejac@live.dk 

Kasserer 
Anne Nielsen 
ani@pensionistedb.dk 

Næstformand 
Lars Dilby 
dilby@turbopost.dk 

Personalerepræsentant 
Anne M. Henriksen 
amhen@slagelse.dk 

1. Suppleant 
Jette Segato 

Centerrådsmedlem 
Elinor Jørgensen 
vifil@mail.dk 

2. Suppleant 
Heidi Olsen 
heidioo57@hotmail.com 

Ny driftherre fra den 1. august 
 
Fra den 1. august 2019 overtager Kommunal Ejendom ansvaret for vedligehold 
af Aktivitetscentret.  
På nuværende tidspunkt er der igangsat en møderække for at finde ud af Bolig-
Korsørs fremtidige forpligtigelser, i forhold til at centret fremover skal serviceres 
fra Kommunal ejendom.  
Boligerne der omgiver centret er fortsat boligselskabets ansvar.  
Fra centrets side er det vigtigt at vi får nedfældet nogle klare retningslinjer, for 
hvem der skal have ansvar for de forskellige opgaver fremover!  
Bygningsmæssigt er det jo stadig den samme bygning som før.  
Hvem slår græsplænen, hvem klipper hækken rundt om centret, hvordan forde-
les et fælles varmesystem osv. osv. det skal afklares og nedskrives. 
Det bliver sikkert ikke en nem opgave. Men indtil videre er der en god dialog par-
terne i mellem, så fra centrets side håber vi på at dette kan fortsætte, og at vi 
finder nogle driftsmæssige gode aftaler, der ikke bygger på en bureaukratisk og 
firkantet tilgang til den fremtidige service over for beboere og brugere. 
 
Jørgen Andersen 
 
 
God sommer til alle 
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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 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 
Lørdagsbanko holder sommerferie - starter igen 17. august. 
Søndagscafeen starter 18. august med en udflugt, underholdningen starter 
den 25. august 

 

Information 

Dato  md kl. aktivitet arrangør side 

2  juli 13.30 Sommer Quiz TVP 9 

3  juli 10.00 Seniorcykling TVP 12 

4  juli 14.00 Møde - ferietur Centerrådet 19 

17  juli 10.00 Seniorcykling TVP 12 

18  juli 18.00 Nyborg Voldspil Centerrådet  

18  juli 18.15 Nyborg Voldspil Ældre Sagen 22 

21  juli   9.00 Sommerferietur Centerrådet  

14  aug 13.30 Hyggemøde Danske Seniorer 24 

18  aug 10.30 Udflugt - Søndagscafe Centerrådet 14 

19  aug 10.00 Vandrefestival TVP 20 

19  aug  Tøjsalg - Senior Shop  28 

21  aug   7.45 Sandfestival - Hundested Ældre Sagen 22 

21  aug 10.00 Qi gong TVP 15 

22  aug 19.00 Vandrefestival TVP 20 

27  aug 13.00 Husmøde TVP 29 

28  aug 10.00 Vandrefestival TVP 20 

28  aug   9.30 OL - med dagplejen TVP 32 

30  aug 16.00 Kirsten Sigaard og Grill Centerrådet/TVP 26 

2  sept 10.00 Livsstilshold TVP 27 

11  sept 13.30 Foredrag - tricktyveri mm Centerrådet m.fl. 15 
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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 

Knipling: fredage 10 - 14 i værksted 3 
 
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: 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 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. Husk der er sommerpause, se side 28 
 
Mindful Yoga: Torsdag kl. 9-12 yderligere oplysninger AOF på 21 13 01 02 
 
Osteoporosetræning: mandag kl. 8.15-9.15 + torsdag kl. 11.15 - 12.15 
 
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 , se plakat i bladet 
 
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 
 
 
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 

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 
 
Erindringshygge: 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. Sommerpause til 19/8 
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. mandig i måneden kl. 12.30  
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. Sommerpause: Mandagshold: - starter igen  9.sept. 
 - Fredagshold:-  starter igen 6. sept. 
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Søndags Cafe  - kl. 14 - 16 
 

Søndagscafe holder sommerferie 
Vi starter op igen med en udflugt d. 18. august - se side 14 

Første musikunderholdning d. 25. august med Frede og Gunner 
 

BARE MØD OP 
KOM OG få en hyggelig eftermiddag 

Alle kan være med - vi laver hold 
Tirsdag den 2. juli kl. 13.30 i caféen 

 
Quizværter er Anja og Lise 
Hvornår var det nu det var 

Musik 
Gæt en person 

Og andre sjove kategorier 
PRÆMIER til det vindende hold  

SOMMER QUIZ  

Tusind tak for jeres hjælp i forbindelse med vores elev Lea´s opgave, som 
omhandlede en brugerundersøgelse i forhold til vores cafe. Vi er meget glade 
for, at så mange har villet medvirke. 
Lang hovedparten er glade for de tilbud der er i dag, og det sætter vi selvfølgelig 
stor pris på. 
Vi vil ud fra undersøgelsen overveje forskellige tiltag, som vi påtænker at sætte i 
gang efter sommerferien. 
 
Vi skal desuden til at sortere madaffald fra det øvrige affald. 
Nogle vil sikkert allerede ha` bemærket, at der er kommet et rum, på vores af-
rydningsbord, markeret med grønt. Det er meningen at I fremover skal komme 
rester af mad i dette rum. For at synliggøre hvor meget mad der smides ud dag-
ligt, vil vi veje dagens grønne affald, og skrive det på tavlen i cafeen efterfølgen-
de dag. Målet med dette er, at synliggøre og nedbringe vores madspild, hvilket 
er til gavn for os alle. 
 
Vi har en lille bøn! 
Der smides meget vand ud dagligt, som er aftappet i karafler. 
Spar på vandet, tag kun det du skal drikke.  
 
Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer. 
 
På køkkenets vegne 
Anne 
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APOPLEKSIHOLD  
Mandage kl.10.30-11.30 (motionsrum 1 ) den 2. mandag i måneden kl.13.00-
14.00  
Har du følger efter apopleksi (blodprop eller hjerneblødning), kan vi i Teglværk-
sparken 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 ak-
tivitet.  
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 an-
kei@slagelse.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. 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 30. august 2019 

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

VINDER AF REBUS marts/april 
 Kirsten Hulstrøm, Geddesøparken 39, 4220 Korsør 

Løsning: Fastelavnsfest 
Tillykke til vinderen 

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

CYKEL-CENTRET 

-S+LL -E+T + 



12 

 



13 

 

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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Sommerturen går sydover 

og vi lander på 

 
De Hvide Svaner 

 

Her venter den store SØNDSAGSBUFFET  
 
 

 
 
 

 

Vi kører kl. 10.30  
og er hjemme igen 

Ca. 16.00 

Pris  
m/kort kr. 300,- 
u/kort kr. 400,- 

Pris: 
Se nedenfor 

Billetter sælges i Træfpunktet 
29. juli til 9. august 

 
Vi kører med liftbus, og har selvfølgelig frivillige  

med til dem der har behov for hjælp 
Arrangør: Centerrådet 
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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  

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  

Informationsforedrag om  
 

tricktyveri, indbrudssikring mv.  
 

SSP-koordinator fra politiet Ebbe Henriksen  
kommer på besøg:  

Onsdag 11/9 kl. 13.30 i caféen  
Gratis kaffe og kage i pausen  

Der opfordres til, at der stilles spørgsmål.  
 

Alle er velkomne.  
Mødet er arrangeret af  

Centerrådet, Danske Seniorer  
og Ældre Sagen 

 

Gratis Qi gong arrangement på  
plænen foran Teglværksparken 21. august kl. 10. 

Alle kan være med – stående som siddende. 
 

Se opslag for mere info  
eller kontakt Pernille på tlf.: 24 84 29 93. 

………………..……...o o o o o O O O o o o o o …………………...…… 
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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 JULI måned   
Serveres kl. 11.30 - 13.00 - pris kr. 35,- 

Ma.     1/7    Skinke, flødekartofler, mangosalat  
Ti.       2/7    Koteletter, dildristede kartofler, paprikasovs, broccoli og gulerødder 
On.     3/7    Fiskefrikadeller, kartofler, kold remouladesovs, spidskålssalat m/grapefrugt 
To.      4/7    Kalkunstroganoff, kartofler/ris, sommersalat m/jordbær 
Fr.      5/7    Hakkebøf, bearnaisesovs, kartofler aspargessalat m/ bacon og tomat 
 
Ma.     8/7   Stegt rødspættefilet m/sprød bacon og æblegrønt,  kartofler, sovs 
Ti.       9/7   Frikadeller, kold kartoffelsalat, salat m/blåbær 
On.  10/7   Stegt kylling, kartofler, sovs, agurkesalat, blomkåls-broccolisalat 
To.  11/7   Gullasch, kartofler/ris, salatbar  
Fr.   1 2/7   Kinesisk risret, ris/kartofler, gulerodssalat m/rød peber 
 
Ma. 15/7  Kalkunschnitzler, kartofler, krydret tomatsovs, spinatpastasalat m/rist.mandler 
Ti.    16/7  Stegt fiskefilet, remoulade, kartofler, persillesovs gulerodsråkost   
On.  17/7  Krebinetter, kartofler, sovs, salat m/mormordressing 
To.  18/7  Stegt kylling med kryddersmør sommersalat m/ salte kartofler 
Fr.   19/7  Svensk pølseret, spidskålsalat m/radiser, ærter, koldskål m/kammerjunker 

 
Ma.  22/7  Koteletter m/ karrysovs, ris/kartofler,  sommerslaw m/ærter og gulerødder 
Ti.    23/7  Frikadeller med grønt, kartofler, sovs,  melonsalat m/bacon   
On.  24/7  Kold kartoffelsalat, pølser, tomatsalat med bagte tomater  
To.   25/7   Dampet laks, hollandaise sovs, kartofler, salatbar 
Fr.   26/7  Kyllingeschnitzler, paprikasovs, kartofler,  salat m/hindbær 
 
Ma.  29/7  Biksemad, spejlæg, rødbeder, vandmelonsalat.  
Ti.    30/7  Kyllingetærte, majssalat 
On.  31/7  Fiskefrikadeller m/røget laks, kartofler,  kold krydderurtesovs, Tomatsalat 

Hele juli lukker køkkenet kl. 14.30 
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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 AUGUST måned   
Serveres kl. 11.30 - 13.00 - pris kr. 35,- 

To.     1/8  Lasagne, brød, melonsalat m/ spinat og bacon  
Fr.     2/8  Glaseret skinke, lys sovs, kartofler, Salatbar 
 
Ma.    5/8  Enebærgryde, bagt kartoffelmos, broccolisalat 
Ti.      6/8  Krebinetter, kartofler, stuv. ærter og gulerødder, salat 
On.    7/8  Marineret revelsben, kartofler, sovs, tomatsalat m/feta 
To.    8/8  Ovnbagt laks, kartofler, stuv. spinat, stegt squash, gulerod, peberfrugt  
Fr.     9/8  Sellerifrikadeller, paprikasovs, kartofler, salat m/ pære og parmaskinke 
 
Ma.  12/8  Stegt kylling,  kartofler, sovs, agurkesalat,  kogt blomkål 
Ti.    13/8  Stegt fiskefilet, persillesovs, kartofler, remoulade,  gulerodsråkost 
On.  14/8  Forloren hare, sovs, kartofler, spidskålsalat m/ærter og radiser  
To.  15/8  Stegt svinekam, kartofler, sovs, salat m/ananas  
Fr.   16/8  Tarteletter m/ høns i asparges.  Koldskål m/ kammerjunker  
 
Ma. 19/8  Pizzabøf, kartofler/ris, sprød bønnesalat 
Ti.    20/8  Kyllingebryst, salsa sauce, kartofler/ris, tzatziki 
On. 21/8  Svinekød i sur/sød sovs,  kartofler , salatbar 
To.   22/8  Millionbøf , kartofler/spaghetti , rødbedesalat m/ papaya 
Fr.   23/8  Fiskefrikadeller, sovs, ovnbagte kartofler, remoulade, smørdampede porrer. 
 
Ma. 26/8  Boller i karry, kartofler ,ris, æblesalat m/valnødder 
Ti.    27/8  Sommergryde, kartofler, ris, salatbar 
On.  28/8  Kyllingelasagne, sommerslaw m/ristede solsikkekerner, flute 
To.   29/8  Fisk på grøntsagsbund, hollandaise sovs, kartofler, broccolisalat  
Fr.   30/8  Græske frikadeller, tzatziki, kartofler, blandet salat.  
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Referat Husmøde 
30. april 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 både gulerods- og chokoladekage samt kaffe, mens Jørgen Andersen 
bød velkommen. 
 
Information fra Aktivitetscentret: 
Politisk og økonomisk situation 
Aktivitetscenterområdet mangler penge på personalefronten. De senere år er faglighe-
den blevet opgraderet og prioriteret anderledes, hvilket kræver flere ressourcer. Tilpas-
ning og personalereduktion. Atkærcentret er stadig under udvikling og omstrukturering 
mod et medborgerhus. 
Køkkenrenovering + opbevaringsrum på 1. sal 
Renovering af køkkenet skal sikre mere plads og arbejdsvilkår for køkkenpersonalet. På 
1. sal er der blevet plads til opmagasinering. Vi er mange i huset hver dag, det kræver 
plads. 
Vi har forsøgt at forstyrre mindst muligt ved at starte processen i påskeugen. Det kan 
ikke laves uden larm og støv og et ren af håndværkere. 
Vi har fået lagt fibernet ind. Desværre fungerer det ikke optimalt i stueetagen. Der ar-
bejdes på det – vi vil få et meget hurtigere internet, når det er helt på plads. 
Status på frivillige i centret 
Der mangler stadig frivillige – primært i weekenderne. Personalet skal kunne afspadsere 
og holde ferie. Spred budskabet om, at vi er et dejligt center at være i, og at vi mangler 
nye frivillige. 
Kommende aktiviteter/arrangementer: 
BroMarked 
22. juni er der igen BroMarked. Det bliver større i år med mange lokale producenter, 
aktiviteter både ude & inde, børneaktiviteter, musik & underholdning m.m. Der bliver 
mulighed for at købe en lækker platte (stor/lille) produceret af Madmarkedet (se Cen-
ternyt for mere info om køb af billet til platter). BroMarked er for alle, spred budskabet 
og tag venner og familie med. 
Brunch buffet 
8. maj er buffetdag. Som noget nyt vil det denne gang være brunch med kolde og lune 
retter, nybagt brød og kaffe/the og juice ad libitum. Pris 65 kr. 
Cykling uden alder 
Odd Fellow Ordenen har sponsoreret 10.000 kr. til cykling uden alder. Beløbet er star-
ten til indkøb af en ny cykel til Teglværksparken. 
Sorggruppe 
I samarbejde med Halsskov kirke og præst Jacob Støvring kan vi tilbyde deltagelse i en 
sorggruppe. Det er svært at miste, og sorg rammer ikke os alle ens. Forståelsen fra om-
verdenen varer ofte kun et stykke tid. Her er muligheden for at fortælle om sorgen og 
lytte til andres sorg. Se opslag og Centernyt. 
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Frivillige motionsvenner 
Frivillige motionsvenner tager hjem til et andet menneske og motionerer med dem. Det 
er mennesker, der ikke har mulighed for at komme ud og bevæge sig alene. Der er 
efterspørgsel på flere motionsvenner. Kontakt Anja hvis du har lyst til det og spred bud-
skabet. 
Knipling 
Nyt tilbud fredage kl. 10-14 – bare mød op i værksted 3. 
Seniorcykling 
Cykling er god motion, balancetræning og sjovt på hold. Lise kører udvalgte onsdage. 
Alle er velkomne på egen cykel – alm eller el. Se opslag. 
Sommer hold 
Der vil komme flere hold og aktivitetstilbud udendørs, jo varmere det bliver. Hold øje 
med opslag. 
Ideer til sommerferieaktiviteter 
Hvis I har gode ideer til arrangementer, aktiviteter og turdestinationer med aktivitets-
centerbussen, så sig til. 
Nyt fra Centerråd: 
Opfordring til at orientere sig om ture med bussen i sommer. Gratis at deltage. 
23. maj er der beboerudflugt til De hvide svaner. 250 kr. inkl. mad. 
15. juni er sidste banko inden sommer, starter igen 17. august. 
Sidste søndagscafe er 16. juni, starter igen 18. august – begge med udflugter, se Center-
nyt. 
Nyborg voldspil 18. juli. Plads til både kørestole og rollatorer i liftbus. 
Sommerudflugt til Jylland 21.-25. juli. Pt. 28 tilmeldte, plads til flere. 
30. august arrangement med Kirsten Siggaard – samme aften er der grillaften på cen-
tret. 
Spørgsmål og kommentarer fra deltagere: 
Igen ønske om et ur i lokale 4-5 og festsalen – Henrik sættes på sagen. 
Der mangler stadig frivillige til at hente kørestolsbrugere over til mad i weekenden. Vi 
kan kun opfordre til at hjælpe med at finde nye frivillige. 
Er petanque sløjfet? Nej, banen er der. Samler I et hold, kan I bare gå i gang. 
Tak for jeres deltagelse og for et godt møde. 
Næste møde er d. 27. august kl. 13.00. 

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

Sommerferietur med Teglværksparken 
21. - 25. juli 

Orienteringsmøde om turen 
Torsdag den 4. juli kl. 14.00 
I Teglværksparkens cafeteria 

 
HUSK - Blå sygesikringskort og rejseforsikring 

skal med på ferieturen 
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DAG ARRANGØR KM START OG SLUTSTED HVAD SKER DER PÅ TUREN KL: 

Ma. 
19/8 

Rådmandscentret 2,5 Rådmandscentret, 
Rådmandshaven 1,  
4230 Skælskør 

En klimagåtur med skraldeind-samling. 
Gør noget godt for klimaet.  

9.00 

Ma. 
19/8 

Teglværksparken 7 Parkering v/Ceres Engen, 
Ceresvej, 4220 Korsør 

En frisk gåtur v/vandet  
med 2 SMART-træningsseancer 
Alle kan være med 

10.00 

Ti. 
20/8 

Midgård/
Kongehavecentret 

4,6 Arnehavehus, Skovvejen 85, 
4200 Slagelse 

Vi går gennem Slagelse Lystskov og 
hører om den undervejs 

13.00 

On. 
21/8 

Rådmandscentret 5,5 Akademigrunden 18,  
4180 Sorø 

Travetur i et stykke af Danmarks flotte 
skove. 

16.00 

To. 
22/8 

Midgård/
Kongehavecentret 

1,7 Aktivitetshuset Midgård, 
Skolegade 8, 4200 Slagelse 

Rollatortur gennem naturen i bymidten 13.00 

To. 
22/8 

Teglværksparken 3 Parkeringspladsen v/
Revspidsen, 
Storebæltsvej, 4220 Korsør 

Vi prøver at fange solnedgangen ud over 
Storebælt. 
Vi kommer til at gå på bl.a. sand og 
småsten 

19.00 

Fr. 
23/8 

Atkærcentret 8 Parkeringspladsen, 
Bildsøvej 185, 4200 Slagelse 

Vandretur på Trampestien Tude Å-dal. 
Hunde er ikke tilladt, da vi kommer igen-
nem kreaturfolde. 

9.30 

Ti. 
27/8 

Midgård/
Kongehavecentret 

7 P-plads v/Ide Møbler, 
Japanvej 4, 4200 Slagelse 

Vi går til Hellig Anders Høj og tilbage til 
Kilden 

13.00 

On. 
28/8 

Teglværksparken 5-6 Aktivitetscentret  
Teglværksparken 

Halsskovs dejlige natur. Alm. Fysik er 
nødvendigt. 
 

10.00 

To. 
29/8 

Midgård/
Kongehavecentret 

6 Aktivitetshuset Midgård 
Skolegade 8, 4200 Slagelse 

Slagelse bynære natur. Vi går gennem 
Lystanlægget og Lyst-skoven 

13.00 

To. 
29/8 

Rådmandscentret 4 Stigsnæs Landevej 594,  
4230 Skælskør. 
Stigsnæs Færgehavns P. Plads 

Guidet tur til Kystbatteriet ved Stigsnæs 10.00 

Fr. 
30/8 

Rådmandscentret 2,7 Rådmandscentret  
Rådmandshaven 1, 
4230 Skælskør 

Hensyntagende lille gåtur. Meget veleg-
net for rollator 
og kørestolsbrugere 

10.00 

Ma. 
2/9 

Atkærcentret 6,5 Atkærcentret Atkærvænget 
27A, 
4261 Dalmose 

SMART-træningstur på fodsporet. 
Træning for hjerne og ben. Alle kan være 
med. 

13.00 

On. 
4/9 

Midgård/
Kongehavecentret 

6,4 Kongehavecentret  
Svendsgade 102, 
4200 Slagelse 

Ad rød Kløversti, skole og stier  
i Vest byen 

10.00 

 
Se mange flere ture på  
www.vandrefestival.dk  

Se flere oplysninger på plakat i Centrene 
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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 

Jane Bruuns rullende tøjbutik  

Vi sælger / har dametøj  

i str 34-56 og herre tøj i str s-xxxxl 

Højt kvalitet - men lave priser  

Find os på Facebook,  

mail Janebruunvalby@gmail.com  

eller ring 4126 2037 

mailto:Janebruunvalby@gmail.com
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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 

ÆLDRE SAGEN i Korsør  

Biblio Bio – den 3. onsdag i måneden – tilmelding skal ske til Korsør Bibliotek 
på tlf. 58 57 56 56. 
Månedens film kan ses på opslagstavlen over for kontoret i Teglværksparken. 
 
Juli – forpremiere på Nyborg Voldspil, der i år opfører Frøken Nitouche – tors-
dag, den 18. juli med afgang fra Caspar Brands Plads kl. 18.15 og fra Teglværk-
sparken kl. 18.15. Prisen er kr. 270,- for bus og billet. Tilmelding og betaling se-
nest tirsdag, den 28. maj til kontoret eller på tlf. 58 30 66 14 i kontortiden 
 
August – bustur til Sandskulpturfestival i Hundested – onsdag, den 21. august 
med afgang fra Caspar Brands Plads kl. 7.45 og fra Teglværksparken kl. 7.55. 
Prisen er kr. 610,- for bus, besøg på Hundested havn med guidet rundtur, fro-
kostbuffet, incl. 1 genstand på Røgeristen på Havnen, sandskulpturfestivalen 
med guide, kaffe og kage på havnen. Tilmelding og betaling senest tirsdag, den 
6. august til kontoret eller på tlf. 58 30 66 14 i kontortiden. 

Vi holder ferielukket i juli måned 
Vi træffes igen den 6. august 

 

Der kan nu betales med Mobil Pay på nr. 43842 – angiv tur/arrangement. 

September – Bustur til Bjørn Wiinblads hus  
og frokost på Østerbro Madhus (ejer af Bakkens Perle)  
Torsdag, den 19. september med afgang fra Caspar Brands Plads kl. 9.00 
og fra Teglværksparken kl. 9.15.  
Prisen er kr. 630,- for bus, entre og rundvisning i Bjørn Wiinblads Hus – frokost 
incl. 1 genstand samt kaffe og kage.  
Tilmelding og betaling senest tirsdag, den 3. september til kontoret eller på tlf  
58 30 66 14 – betaling til Danske Bank, kto 3212-3212610690 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 
 
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 

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. 9:30 - 10:30 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 
Erindringshygge kl. 13:30 – 15:30 Det er besluttet at ændre navn til Erindrings-
hyggegruppen, da vi har mange forskellige emner, som vi tager op. Det kan væ-
re om både det gamle og nye Korsør, hvordan holder du ferie, hvilke juletraditio-
ner 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.  

 

 

Juli måned er kontoret lukket på grund af sommerferie! 
 

 
Danske Seniorer Korsør indbyder til hyggemøde  

 

Onsdag den 14. august  2019 kl. 13.30 til ca. kl. 16.00 
Troels Christensen vil stå for underholdningen. 

 
Billetter skal købes på kontoret for Danske Seniorer Korsør, 

åbningstid onsdage og torsdage mellem kl. 10 – 12 fra den 01.08.2019 
sidste frist for tilmelding er torsdag den 08.08.2019 

(max 70 deltagere) 
 

Medlemmer af Danske Seniorer 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 
 

DANSKE SENIORER i  Korsør 
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Underholdning og Grillfest 

Fredag d. 30. august kl. 16.00 - 22 

I Aktivitetscenter Teglværksparken 
 

 
Billetter sælges i Træfpunktet 

Fra 1. august til 21. august 
 

Max 80 personer 

 
Kl. 16.00  

Inden grillfesten starter kommer 
Kirsten Sigaard  
og synger for os. 

 
Entre: kr. 30,- 

 
Efter en lille pause  

starter grillfesten kl. 18.00 
 

Med musik og mulighed for  
efterfølgende dans 

 
MENU: 

Fyldt svinemørbrad m/bacon 
Marinerede kyllingelår 

Pølser 
Kold kartoffelsalat 

Salat 
Brød 

Kaffe og kage 
Grillpris: kr. 120,- 
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Livsstilshold  
  på  
Teglværksparken 

 
Livsstilsholdet henvender sig til dig, der gerne vil lære mere om sundhed – 
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 mål-
sætninger, 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 motivation, 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 interesse. 
 
Alle pensionister har mulighed for at deltage. 
 
Starter d. 2. september  
Holdet løber over 10 uger, hvor vi mødes hver mandag kl. 10-11.30 i festsalen. 
 
Underviser: Pernille Gøttske 
Tilmelding til Pernille 
Tlf.: 24 84 29 93 Mail: pergo@slagelse.dk 



28 

 

Linedance 
Så er sommeren over os, og det normale danseprogram holder ferie.  

Næste sæson starter mandag den 16. September med de samme timer  
mandage og fredage som i foråret  

God sommer og på gensyn til efteråret 
 

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. 

Tøjsalg i Teglværksparken 
 
   

  Senior Shop 
  LN Mode 
  Damernes Butik 
 Jane Bruun Knappe 

               
Ma. d.   19. august            
Sø. d.   13. oktober       
Sø. d.   10. november     
Ti.    d.   26. november    
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FUNKTIONSTRÆNING  
Torsdag i Provstehaven fra kl. 9-10.  
 
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  - tlf. 4017 5715 

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!  

 



31 

 

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  
September/Oktober 2019 
Udkommer 
Sidst i august 2019 
 
Sidste frist for indlæg 
Til bladet er: 
7. august 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 

Olympiske lege i Teglværksparken 
 

Onsdag d. 28. august kl.9.30-11.00  
afholdes der OL i Teglværksparken 

Sammen med dagplejen. 
Kom og vær med til en begivenhedsrig dag  
hvor hele plænen bliver fyldt med aktiviteter 

 
 

Dagen startes kl.9.30 med en indmarch med musik  
gennem Teglværksparken gang 

Efterfølgende vil der være opvarmning for børn og seniorer,  
hvorefter den olympiske ild bliver tændt og der bydes velkommen. 

Har du lyst til at være aktivt med i denne dag,  
enten ved at lave flag,  

deltage i aktiviteterne sammen med børnene, eller andet  
så henvend dig til Anja på tlf. 40175715 eller ankei@slagelse.dk 

Det kunne være fantastisk dejligt med et hold af seniorer  
der deltog i årets OL 

Ellers er alle velkomne til at komme og heppe og kigge på. 

mailto:ankei@slagelse.dk

