
  

 

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 



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 

En knap så lang og varm sommer som vi havde sidste år er ved at være slut. 
Alle hold er startet op igen, og flere har i år undladt sommerferie og i stedet 
kørt i centret sommeren over. 
I den nye sæson indleder vi et endnu tættere samarbejde med Kulturhuset. Vi 
skal blandt andet i den kommende periode låne deres multisal, til et funktions-
trænings hold. Vi tænker at dette bare er starten på et frugtbart samarbejde, 
hvor vi kan hjælpe hinanden, så der kan skabes endnu flere gode tilbud til by-
ens borgere. 
Aktivitetscentrene er for mange blevet deres andet hjem, her træner man, dyr-
ker sin hobby, her spiser man og fester, og ikke mindst her skaber man ven-
skaber og sociale netværk. 
At holde borgerne i gang med sund træning, sund mad, sund samvær er i al-
lerhøjeste grad med til at skabe livskvalitet for den enkelte bruger. 
Så fortæl den gode historie til alle du møder, I er de bedste ambassadører for 
Teglværksparken. 
 Den 19. september kl. 10.00 har vi et genbesøg af Grønnegårdscentret fra 
Hillerød. Vi havde i foråret et dejligt besøg i centret i det Nordsjællandske, hvor 
deres personale og frivillige, med stor gæstfrihed og megen stolthed, viste 
slotsbyens flotte center frem for deres gæster. 
Vi glæder os til at vise hvad vi kan, og håber at se jer i huset denne dag. 
Velkommen til en ny sæson. 
Jørgen 



3 

 

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 

Husk Åbent Hus, frivilligdag, beboer og brugerhygge, sundhedsuge 
og meget mere i de kommende måneder. 

Information 

Dato  md kl. aktivitet arrangør side 

2  sept 10.00 Livstilshold TVP 12 

6  sept 10.00 Fotohold starter-fredag  8 

6  sept  Projekt,Korsør Færgeby TVP 14 

9  sept 10.00 Fotohold starter-mandag  8 

11  sept 13.30 Foredrag - tricktyveri Centerrådet m.fl. 19 

13  sept 10.00 Sorggruppe TVP 15 

16  sept 10.30 Linedance starter  9 

19  sept 09.30 Bustur, Bjørn Wiinblad Ældre Sagen 24 

23  sept 14.00 FOF Foredrag starter FOF 29 

25  sept 14.00 Beboerhygge-bankospil Centerrådet 18 

27  sept 10.00 Frivillig Fredag TVP 20 

7  okt 08.30 Sundhedsugen starter Slg. Kommune 21 

8  okt 09.30 Smart træning m.m.  Slg. Kommune 21 

9  okt 10.00 Sund mad m.m. Slg. Kommune 21 

9  okt 07.15 Bustur, Horsens Ældre Sagen 24 

9  okt 13.30 Hyggemøde Danske Seniorer 26 

10  okt 10.00 Åbent Hus Slg. Kommune 21 

11  okt 10.00 Vild med dans alene Slg. Kommune 21 

13  okt 14.00 LN Mode Centerrådet 28 

23  okt 14.00 Beboerhygge-musik Centerrådet 18 

1  nov 17.30 Partyskinkerne TVP 23 

11  nov  Vaccinationer Ældre Sagen 24 

13  nov 08.00 Indkøbstur Centerrådet 19 

    Træning m/Anja TVP 10 
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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. 13-15.45, torsdag kl. 9.30-12.15 Yderligere op-
lysninger Kreativ Fritid tlf. 58 37 29 48  
 
Syning: Mandag kl. 9.30-12.15 og 19-21.45, Onsdag kl. 19-21.45, torsdag 15-
17.45 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: Mandag-torsdag kl. 8-15.30. Fredag kl. 8-10 og 12-13.30. 
Lørdag og Søndag kl. 11-13. Opstart og vejledning i maskinerne er fredag  
fra kl. 10-12. 
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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 14.15-15.30  
                                                                                         
 
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.  
 
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. 10.30-11.40 og 11.50-13 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. 9.30-10.30 Torsdag kl. 10-11 og kl. 13 - 14. 
Danske Seniorer tlf.nr. 58 35 38 38 
 
 
Qi Gong: Torsdag kl. 14-15.30 - 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. 13 - 14.30 - startet igen 12/8 
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. 9.30.  
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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 29 
 
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. mandig i måneden 
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. Mandagshold: - starter 9.sept. 
 - Fredagshold:-  starter 6. sept. 
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Søndags Cafe  - kl. 14 - 16 
 

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

 

 
September                         Oktober 

 
 
 
 
 
 

 

 
Salg af lotterier - overskuddet går udelukkende til det 

Frivillige arbejde med brugere og beboere i TVP 

Puslespil 
Har du et stort puslespil - ca. 1000 - 2000 brikker,  

som du vil donere til værkstedet - tager vi imod med glæde -  
spillet skal bruges af værkstedets brugere til at hygge med. 

Linedance 
Så er sommeren ovre, og linedance timerne begynder  

mandag den 16. september med samme tider som før ferien. 
Begyndere kan med fordel starte mandage kl. 11.30 - 12.30.  

Husk, at det både er for mænd og kvinder.  
Bare mød op i bekvemt tøj og indendørs sko,  

så venter der noget glad motion 
Se mere side 6 under krop og bevægelse 

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

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

  1. sept. Harmonikavenner 
  8. sept. Cafe Ensemblet 
15. sept. KA’DE 
22. sept. Reersø Harmonika 
29. sept. Ole Andersen 

  6. okt. Haslev Harmonika 
13. okt. L. N. Mode 
20. okt. Brian Nygaard 
27. okt. Spillemandsgruppen 

Fælles madlavning og spisning for mænd. 
 

Onsdag 2/10-2019 kl. 17 til 19.30 afholder Mænds Mødested Korsør  
fællesspisning i skolekøkkenet på Korsør Kulturhus.  

Pris ca. 35 kr.  
Tilmeldinger til John på 30 50 05 75 
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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.13.00-14.00  
Fra september er træningen i Kulturhuset i Korsør  
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 (postkassen) senest 31. oktober 2019 

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

VINDER AF REBUS maj/juni 
Vivi Jensen, Hvedevej 6, 4220 Korsør 

Løsning: Møgeltønder 
Tillykke til vinderen 

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

CYKEL-CENTRET 

-VE -LO+Y +R -G 
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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 
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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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”Om aftenen 31. maj 1997 sejlede jernbanefærgerne mellem Korsør og 
Nyborg for sidste gang. Godstogene havde allerede taget Storebæltsfor-
bindelsen i brug et par måneder før, og efter den officielle indvielse 1. 
juni 1997 kom turen nu også til persontogene. Bilfærgerne mellem Hals-
kov og Knudshoved fortsatte endnu et års tid, indtil vejdelen af Store-
bæltsforbindelsen blev åbnet for trafik 14. juni 1998 kl. 22.00.  

 

KORSØR FÆRGEBY 

Færgerne har betydet meget for mange mennesker her i Korsør og omegn. Man-
ge har arbejdet på eller med dem eller kendt nogen, der gjorde. 
Havnen og overfartstrafikken har præget historien og været med til at gøre Kor-
sør til den by, den er i dag. 
I 1856 blev jernbanen ført til Korsør, og der kom betydeligt mere gods, der skulle 
lades og sejles til Fyn.  Jernbanefærgerne kom i 1883 og sejlede indtil 1997 og 
bilfærgerne fra 1930 til 1998, hvor den faste forbindelse Storebæltsbroen blev 
taget i brug. 
Historien om netop dette er omdrejningspunktet i det 
nye samarbejde mellem Broskolen og  aktivitetscen-
ter Teglværksparken. 
I projektet deltager elever fra 6.A sammen med alle 
de seniorer, der måtte have lyst til at være med. ”Vi 
ved, at denne udvikling har betydet meget for mange 
korsoranere, og vi håber, at flere af dem har lyst til at 
være med”, siger projektleder Pernille Gøttske. ”Vi 
søger dem, der har lyst til at genopleve en svunden 
tid, bidrage med egne oplevelser og fortælle om livet den gang og til gengæld 
måske lære nyt om Korsør lokalhistorie og lære nogle skønne børn at kende.”  
Førstehåndsberetninger er en fantastisk måde for eleverne at lære på, og vi ved, 
fra et lignende projekt, at der skabes nogle rigtig gode både mellem deltagerne. 
Eleverne vil ligeledes føre seniorerne ind i den verden, de lever i.  Hvad er deres 
interesser, og  hvad er ”in” for tiden. 

Sammen skal vi bl.a. på byvandring og se historiske bygninger 
og høre spændende fortællinger og røverhistorier. Vi skal be-
søge minibyen og isbådmuseet og på Lokalarkivet og høre 
oplæg om Korsør Havn og søfartshistorie. 
Projektet starter fredag d. 6. september på Aktivitetscenter 
Teglværksparken, hvor alle deltagere møder hinanden og 
snakken om Korsør i gamle dage stille og roligt igangsættes. 
Vi mødes én fredag hver måned frem til maj 2020. 
 
Kunne du tænke dig at være med i dette spændende projekt 
om den historiske udvikling omkring Korsør havn og færgefart, 
så kontakt Pernille på tlf. 24 84 29 93.  

Nyt samarbejde på tværs af generationer  
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Har du mistet en du holder af?  
 

Ny sorggruppe i Teglværksparken 
 

 

Man siger, ”tiden læger alle sår”, men så enkelt er det ikke. Sorgen forsvinder ikke 

bare. Sorgen kommer og går, og man bestemmer ikke selv hvornår. 

 

Sorgen rammer os forskelligt og opleves forskelligt. Den enes sorg er ikke nødvendig-

vis som den andens sorg.  

Mange oplever derfor, at familie og venner kun har forståelse for sorgen et stykke tid - 

og så synes de, man skal se at komme videre. Men hvad så, når man ikke kan komme 

videre og føler, at man bliver hægtet af og står alene tilbage med sorgen? 

 

I en sorggruppe kan man møde andre mennesker, der har mistet en, de holder af. I 

gruppen er der rum og tid til at få sat ord på sorgen og tid til at lytte til de andres sorg - 

om alt det, der er svært, når man bliver alene i hverdagen og alene med sorgen. 

Sorggruppen er et tilbud i samarbejde mellem Teglværksparken og Halskov Kirke.  

Vi mødes i Teglværksparken på 1. sal, og sorggruppen ledes af sognepræst Jacob 

Støvring.  

Samtalerne i sorggruppen er naturligvis helt fortrolige.  

 

Er det noget, du kunne tænke dig at være en del af, kan du tilmelde dig hos Pernille 

Gøttske, Teglværksparken på tlf. 2484 2993 eller hos Jacob Støvring på tlf. 2862 

8550.  

 

 

Vi mødes 6 fredage fra kl. 10.00-11.00. 

Fredag d. 13. september 

Fredag d. 27. september 

Fredag d. 11. oktober 

Fredag d. 25. oktober 

Fredag d. 8. november 

Fredag d. 22. november 

 

I V.I.P. lokalet på første sal 
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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 SEPTEMBER måned   
Serveres kl. 11.30 - 13.00 - pris kr. 35,- 

Ma.    2/9  Italiensk farsrulle, kartofler, sovs, ratatouille 
Ti.      3/9  Æggekage med skinke, rugbrød, sennep, salat. Jordbærgrød m/mælk 
On.    4/9  Barbecue-laks, lun kartoffelsalat, bagte tomater,    
To.    5/9  Frikadeller, flødekartofler, græsk salat  
Fr.     6/9  Biksemad, spejlæg, rødbeder, salat m/chilidressing og mandler  

 

Ma.    9/9  Spansk kylling med druer, kartoffelgratin, melonsalat  
Ti.    10/9  Hakkebøf m/ bløde løg, kartofler, bearnaisesovs,  bagt pastinaksalat  
On.  11/9  BUFFET  
To.   12/9  Fiskefrikadeller, kartofler, varm remouladesovs, spidskålsalat m/valnødder  
Fr.   13/9  Gullasch, kartoffelmos, bagte rødbeder med forårsløg. 

 

Ma.  16/9  Kogt torsk m/sennepsovs, kartofler, hakket æg, rødbeder  
Ti.    17/9  Brunkål, spr. nakke, rugbrød, sennep, kartofler 
On.  18/9  Kødsovs m/coctailpølser, kartofler/spaghetti, salat m/blåbær  
To.   19/9  Brændende kærlighed m/æbler og porre, rødbedesalat  
Fr.   20/9 Stegt lever, bløde løg, sovs, kartofler, vandmelonsalat 

 

Ma.  23/9  Nakkekoteletter i fad, kartofler, salat m/brombær og parmesan 
Ti.    24/9  Moussaka, flute, blomkål/broccolisalat 
On.  25/9  Fiskefilet, persillesovs, kartofler, remoulade, grøntsagsfritter  
To.   26/9  Kogt kalv, peberrodssovs, kartofler, æblesalat m/valnødder 
Fr.   27/9 Orientalsk kyllingefad, kartofler/ris, rosenkålsalat 
 
Ma.  30/9  Paprikagryde, kartoffelmos, melonsalat m/ristet bacon.  
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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  

Ti.       1/10  Stegt torskefilet, kartofler, sovs m/bacon, brunede løg, råkost  
On.     2/10  Bøf med løg, kartofler, sovs, rødbede/solbærsalat 
To.      3/10  Stegt svinekam, kartofler, sovs, tomatsalat m/blåbær 
Fr.      4/10  Pølser, Varm kartoffelsalat, mormorsalat     Jordbærgrød m/ mælk 
 
SUNDHEDSUGE 
Ma.     7/10  Se opslag 
Ti.       8/10  Se opslag 
 On.    9/10  BUFFET   
To.    10/10  Se opslag 
Fr.    11/10  Se opslag 
 
Ma.  14/10  Koteletter i fad, karrysovs, kartofler/ris, broccolisalat 
Ti.     15/10  Gule ærter m/ flæsk og medisterpølse, rugbrød 
On.   16/10  Fiskefrikadeller m/røget laks, sovs, kartofler, mangosalat 
To.    17/10  Mørbradgryde, kartoffelmos, hokkaidosalat m/brombær og nødder 
Fr.    18/10  Aspargessuppe m/ flute   Pandekager m/ syltetøj og sukker  

 

Ma.   21/10  Boller i selleri, kartofler, salat m/brødcroutoner 
Ti.     22/10  Stegt kylling, sovs, kartofler, gylden salat med linser og druer.   
On.   23/10  Fiskelasagne, grøn salat, brød  
To.   24/10 Ristaffel, Tilbehør: mangochutney, rosin, ananas, peanuts kokos,  
                   peberfrugt, ærter   
Fr.    25/10  Hamburgrug, stuv. Spinat, kartofler, ovnbagte gulerødder 
    
Ma.   28/10  Stegt fisk, kartofler, persillesovs, remoulade, gulerodssalat/græskarkerne 
Ti.     29/10  Krebinetter, stuv. Ærter og gulerødder, ristede kartofler 
On.  30/10  Sprængt nakke, kartofler, aspargessovs, ovnbagte grøntsager 

To.    31/10  Bøf stroganoff, kartoffelmos, blomkål/ærtesalat. 

Varm mad i OKTOBER måned   
Serveres kl. 11.30 - 13.00 - pris kr. 35,- 
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Beboer og brugerhygge - bankospil 

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

Beboer og brugerhygge - musik 

Onsdag d.  25. september kl. 14.00 
10 spil på række - 10 spil på hele kortet 

 

 

Tilmelding i Træfpunktet - sidste frist  
tirsdag d. 24. september 

Onsdag d.  23. oktober kl. 14.00 
Underholdning med  
DET GRÅ GULD 

 

Tilmelding i Træfpunktet - sidste frist  
tirsdag d. 22. oktober 

 

Der serveres kaffe og kage  

plus et lille glas 

Pris kr. 40,- 

 

I pausen serveres der kaffe 

og lagkage plus et lille glas 

Pris kr. 40,- 



19 

 

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 

Sæt dagen af  
til en hyggelig indkøbstur til Tyskland 

 
Onsdag d. 13. november  

 
fra kl. 8.00  og med hjemkomst ca. kl.17.00 

Vi kører ved minimum 20 personer 
Det er med liftbus, så alle kan være med 

 
Pris med tilskudskort  kr. 350,- 
Pris uden tilskudskort kr. 400,- 

 
Du tilmelder dig i Træfpunktet  

senest 1. november 
Arrangør: Centerrådet 

Så lykkedes det igen 
Tak for et flot Bromarked -  

Der gav masser af stemning og  
aktivitet i hele Teglværksparken 
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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  

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

 
 
 
Torsdag d. 19. September – Bustur til Bjørn Wiinblads hus  
og frokost på Østerbro Madhus (ejer af Bakkens Perle)  
Med afgang fra Caspar Brands Plads kl. 9.00 og fra Teglværksparken kl. 9.15.  
Prisen er kr. 630,- for bus, entre, rundvisning i Museet samt 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 (i kontortiden) – betaling til Danske Bank,  
kto 3212-3212610690 eller Mobil Pay 43842.  
 
 
 
Onsdag d. 9. Oktober – bustur til Horsens Statsfængsel med rundvisning på 
Europas største fængselsmuseum.  
Med afgang fra Caspar Brands Plads kl. 7.15 og fra Teglværksparken kl. 7.25.  
Prisen er kr. 760,- for bus, entre, rundvisning – frokost på Cafe Alrø  
(kæmpe tartelet og citronfromage) samt kaffe.  
Tilmelding og betaling senest tirsdag, den 24. september til kontoret eller på tlf. 
58 30 66 14 (i kontortiden) – betaling til Danske Bank, kto. 3212-3212610690 
eller Mobil Pay 43842.  
 
November – vaccinationer mandag, den 11. november – nærmere i næste Cen-
ternyt 
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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.  

 

Informationsforedrag om tricktyveri, indbrudssikring m.v. 
Onsdag den 11.09.2019 kl. 13.30 i caféen. 
Gratis kaffe og kage, - alle er velkommen. 

Mødet er arrangeret af Centerrådet, Danske Seniorer og Ældresagen. 
 

Danske Seniorer Korsør og Teglværksparken  

 
Indbyder til hyggemøde  

onsdag den 9. oktober 2019 kl. 13.30 til ca. kl. 16.00 

 
De Lystige Spillemænd vil stå for underholdningen! 

 
Billetter skal købes på kontoret for Danske Seniorer Korsør, 

åbningstid onsdage og torsdage mellem kl. 10 – 12 fra den 11.09.2019 
sidste frist for tilmelding er torsdag den 03.10.2019 

(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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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 
 
 

  
  
  LN Mode 
  Damernes Butik 
 Jane Bruun Knappe 

        
 
Sø. d.   13. oktober       
Sø. d.   10. november     
Ti.    d.   26. november    

 

til Anja og Lise for en sjov eftermiddag  
d. 2. juli med sommerquiz i vores cafeteria. 

Dem må der gerne blive flere af. 
Venlig hilsen fra Lis ved bord 1 

Tak  
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Foredrag med FOF kl. 14.00 - 16.00 
5 foredrag for efterlønnere og pensionister kr. 500,- 
 
Man. 23.09.19 kl. 14.00 
Svanholm Storkollektiv 
De fleste af 70’ernes kollektiver blev opløst eller omdannet til mindre bofælles-
skaber. Men 40 år senere drives Svanholm Gods fortsat som et selvforsynen-
de storkollektiv med økologisk landbrug, fællesøkonomi, børneliv og alt det, 
der kan opstå, når mange mennesker vil noget sammen. Foredraget giver an-
ledning til refleksion over alternative livsformer, og de fleste vil stille sig spørgs-
målet: Kunne jeg bo sådan et sted? Jeanette Masasila, foredragsholder 
 
Man. 07.10.19 kl. 14.00 
Hospitalsklovnens arbejde hos syge børn og demente ældre 
At sprede smil og glæde hos syge børn er en vigtig del af foredragsholderens 
arbejde som hospitalsklovnen Liva. Når hun går ind på hospitalsstuen, træder 
sygdommen i baggrunden, og hospitalsstuen forvandles til et hjerterum fyldt 
med leg og magi. Foredraget giver indsigt i teorierne bag hospitalsklovnetan-
ken og berører emner som respekt, etik og adfærd omkring syge børn og skrø-
belige ældre. Lene Kragh, sygeplejerske og hospitalsklovn 
 
Man. 21.10.19 kl. 14.00 
Udsigt fra et vindue i Shinkansen 
Shinkansen var verdens første hurtigtog og er i dag, mere end 50 år senere, 
en fantastisk måde at komme rundt i Japan på. Fra Tokyos højhuse og mange 
mennesker, til Kyotos smukke gamle templer og med en afstikker til Japans 
Alper, gives et billede af dette smukke land med deres høflige indbyggere og 
fascinerende kultur. Elisabeth Sandell, rejseleder 
 
Man. 04.11.19 kl. 14.00 
Nordisk Fjer Koncernens sammenbrud 
Få et enestående og unikt indblik bag facaden i Nordisk Fjer, og hør om de 
rystende og dramatiske begivenheder, der førte til koncernens sammenbrud i 
1990 og bestyrelsesformandens selvmord. En levende fortælling fra Danmarks 
første ”whistleblower”, hvis mistanke førte til afdækning af milliardsvindel i 
Danmarkshistoriens største og mest spektakulære erhvervsskandale. 
Anders Wejrup, fhv. administrerende direktør i Nordisk Fjer 
 
Man. 18.11.19 kl. 14.00 
Den Grimme Ælling fra Fyn 
Skønt H.C. Andersen var født i andegården, var han en svane. Hans liv var et 
eventyr, og han skrev om det i næsten hver eneste eventyrlige historie – men 
han berigede os også med en stor skat af digtekunst, sange, breve, romaner 
og tegninger. I foredraget akkompagneres en blanding af forfatterens mest 
alvorlige, barnlige, morsomme og eftertænksomme digte og eventyr med mu-
sik af kendte komponister. Agnethe Bjørn, skuespiller og foredragsholder 
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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!  
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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: 
Den RØDE postkasse ved Træfpunktet 
 
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  
November/december 2019 
Udkommer 
Sidst i oktober 2019 
 
Sidste frist for indlæg 
Til bladet er: 
7. oktober 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 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torsdag den 10. oktober 2019 kl. 10-13  
på Aktivitetscenter Teglværksparken, Teglværksparken 50 i Korsør  

 
 
 
 
 

KIG FORBI OG FÅ EN SNAK OG EN RUNDVISNING –  
vi giver kaffen og kagen  

        ÅBENT HUS  

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 


