
  

 

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

Marts / April 2017 

Aktivitetscenter Teglværksparken 
Teglværksparken 50 i Korsør 

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

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

Motion, musik, sang, mad, banko, kreativitet, udflugter., IT 
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CENTERRÅDET - vi er til for brugerne  

Afdelingsleder 
Jørgen Andersen 
jorga@slagelse.dk 

Formand 
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 

Invitation til dialogmøde - Torsdag den 14. november kl. 17 – 20  
i Glasværket, Nordvangen 3D, 4220 Korsør 
 
Kommunens Forebyggelses- og Seniorudvalget og Center for Sundhed og Ældre 
indbyder til nogle spændende timer på det gamle Glasværk i Korsør.  
 
Nogle timer hvor vi i fællesskab kan blive klogere på hvad der skal til at skabe det 
gode ældreliv. 
På mødet vil du kunne møde politikerne, repræsentanter for kommunens mange 
foreninger, andre borgere med interesse for ældreområdet og medarbejdere fra 
Center fra Sundhed og Ældre. 
 
Der vil være oplæg med overskriften Sundhed tæt på borgerne hvor Anne Grethe 
Larsen som er vicedirektør hos Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus. 
Senere på dialogmødet er det Centerchef for Sundhed og Ældre Charlotte Kaa-
ber, og Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Lone Wenzel der vil tale om  
Fremtidens velfærd. 
 
Der vil efterfølgende være dialog ved bordene og afslutningsvis afrunding ved  
politikerne og centerchef. 
 
Kom til en spændende aften i Korsør med fokus på det gode ældreliv. 
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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. Fornyelse og nyt, kan købes fra Januar 
2020 

Nyt tilskudskort 2020 

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 

Sidste banko i 2019 - 14.dec. Sidste Søndagscafe - 15.dec. 
Banko i 2020 - start 4. januar. Søndagscafe - 5. januar 
NYT - Banko lørdag starter kl. 13.15 og søndagscafe starter kl. 13.45   

Information 

Dato  md kl. aktivitet arrangør side 

1  nov 17.30 Partyskinkerne TVP  

4  nov 14.00 Foredrag FOF 29 

8  nov 10.00 Sorggruppe TVP 15 

10  nov 13.45 Tøjsalg Damernes Butik 28 

11  nov   9.00 Vaccinationer Ældre Sagen 24 

13  nov   8.00 Tysklandstur Centerrådet 19 

13  nov 13.30 Hyggemøde Danske Seniorer 26 

18  nov 14.00 Foredrag FOF 29 

22  nov 10.00 Sorggruppe TVP 15 

25  nov 12.00 Juleklip på Broskolen TVP 29 

26  nov 10.00 Julerier TVP 18 

26  nov 14.00 Husmøde TVP 21 

26  nov 10.00 Tøjsalg Jane B. Knappe 28 

28  nov 12.00 Julebuffet TVP 19 

4  dec 12.00 Julebuffet TVP 19 

5  dec 13.30 Julebanko Centerrådet 12 

9  dec 10.00 Fotohold-man. juleferie  8 

10  dec 14.00 Julegudstjeneste Centerrådet 12 

11  dec 14.00 Hyggemøde Danske Seniorer 26 

13  dec 10.00 Fotohold-fre. juleferie  8 

13  dec 14.00 Luciaoptog Centerrådet 12 

16  dec  Linedance juleferie  9 

24  dec 17.00 Juleaften i TVP TVP 23 

6  jan  Linedance igen  9 

10  jan  Linedance igen  9 

14  jan 14.30 Nytårskur Ældre Sagen 24 

    Træning m/Anja TVP 10 
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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 

 
 ved siden  

af Centershoppen 
Åbningstiden  
er  kl. 10 - 13 

 
Træfpunktet er  

bemandet af frivillige 

Du finder Træfpunktet  
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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  

Aktivitetscafe/Hjerneskadecafe: Tirsdage kl. 10.00 - 12.00 
 
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 Fra genoptræning til selvtræning 
Vejledning i brug af maskiner, samt vejledning til træningsøvelser 
 
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. Jul og nytår se side 9 
 
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 
 
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  
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. 13.15-15.45 - hver lørdag.  NY tid 
 
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 eller fredag kl. 10-12.  
Lidt om kamera, men mest om billedredigering i Photofiltre 7. Vi bruger desuden 
LibreOffice Draw til at bruge vores billeder på en kreativ måde.  
Rimeligt kendskab til WindowsPC nødvendig.  
Mandagshold: - juleferie - sidste gang   9. dec. - start igen   6. jan. 2020 
Fredagshold:-    juleferie - sidste gang 13. dec. - start igen 10. jan. 2020 
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Søndags Cafe  - kl. 13.45 - 15.45 
 

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

 

November                        December 
 
 
 
 
 
 

 

Salg af lotterier - overskuddet går udelukkende til det 
Frivillige arbejde med brugere og beboere i TVP 

OBS Nye tider for søndagscafeen 
Af hensyn til gæsterne, som benytter bybussen, er tiden ændret 

Linedance 
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 
Vi har sagt ja til Linedancetræf i Skælskør 

lørdag d. 2. november og vi bliver 22 deltagere herfra 
Juleafslutningen bliver mandag d. 16. dec.  

Og vi starter igen mandag d. 6. jan. og fredag d. 10. jan. 
Derudover afholder vi selv Linedancetræf i Kulturhuset,  

lørdag d. 14. marts fra 10 - 15 
Venligst Hanne og Ulla 

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

  3. nov. Diona/Seniororkester 
10. nov. Damernes Butik 
17. nov. Lise og Kristian 
24. nov. KA’DE 
 

  1. dec. Tidens Toner 
  8. dec. Harmonikavenner 
15. dec. Morfar og morfar 
 
Vi ses igen 5. januar 2020 
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APOPLEKSIHOLD  
Mandage kl.10.30-11.30 (motionsrum 1 )  
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.13.00-13.50  
Træning 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. december 2019 

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

VINDER AF REBUS juli/august 
Kirsten Jeppesen, Rylevej 1c, 4220 Korsør 

Løsning: Grillfest 
Tillykke til vinderen 

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

CYKEL-CENTRET 

-R+N -D+ + -SE  + 
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Tilmelding i Træfpunktet senest 6. december 

Julebanko 
Torsdag d. 5. december kl. 13.30 

Der vil være mange forskellige  
Gevinster/julekurve med forskelligt indhold 
Samt lotterier med vin - chokolade - kaffe 
m.m. 

Julegudstjeneste 

Tirsdag d. 10. december kl. 14.00 

Julegudstjenesten er i år flyttet  
til Teglværksparken  

så endnu flere kan deltage 
Der bliver hygget med gratis kaffe og kage  

efter gudstjenesten. 

………………..……...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 …………………...…… 

 
 
 
          Fredag d. 13. december kl. 14.00 
 

Kom og hør Luciapigerne fra Helms skole 
De vil gå gennem centret 
og synge nogle af vores dejlige julesange 
Der vil være mulighed  
for at købe gløgg og æbleskiver for alle 
I cafeteriet inden og efter pigerne har sunget 

Luciaoptog  
i Teglværksparken 
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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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………………..……...o o o o o O O O o o o o o …………………...…… 

Husk at spørge når du filmer personer 
 
 
Vi er så heldige at have mange virkelige dygtige fotografer i huset.  
Derfor kan vi altid krydre indlæg på Facebook, vores hjemmeside, Center Nyt 
og udstillinger i huset osv. med flotte gode billeder. 
Det er virkelig en god gevinst for at få spredt kendskabet til vores dejlige hus 
og dets mange aktiviteter, netop igennem alle de billeder der tages. 
Men vi skal huske at ikke alle borgere ønsker at være med på billeder der of-
fentliggøres - af forskellige årsager! 
Derfor kære flittige og dygtige fotografer, husk lige at spørge borgerne om de 
kan acceptere at komme med på billeder, hvor de er fotograferet i gang med 
en aktivitet her i huset. Vi må og skal acceptere borgernes ønsker om ikke at 
blive filmet til billeder der offentliggøres, hvis det er det der er ønsket. 
Men samtidig er det også vigtigt at vores ”professionelle” fotografer forsat kan 
filme, og at der er mange borgere der ikke har noget imod at blive afbilledet 
offentligt.  
Jørgen Andersen 

Kåring af årets frivillige 2019 

Inga Kristensen 

Festudvalget Danske Seniorer 

Fredag den 27. september 2019 modtog 
”Fest/aktivitetsudvalget   

DANSKE SENIORER KORSØR” 
Den fornemme  ”FRIVILLIGPRIS”.  
Vi er meget stolte og taknemmelige  
både for prisen og for de pæne ord  

Jørgen Andersen gav os med på vejen!  
Endnu engang tak. 
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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 NOVEMBER måned   
Serveres kl. 11.30 - 13.00 - pris kr. 35,- 

Fr.     1/11  Stegt medister, kartofler, grønlangkål, gulerødder m/oliven, feta og persille 
 
Ma.    4/11  Ribbensteg, kartofler, sovs, spidskålssalat m/granatæble 
Ti.      5/11  Hjerter i vildtsovs, kartofler, rødbeder, grønkålssalat m/æble og tyttebær 
On.    6/11  Overraskelser fra fryserens gemmer, pris: 25,- 
To.    7/11  Bøf med løg, sovs, kartofler, asier, gulerod/speltsalat med brombær 
Fr.     8/11  Andebryst, kartofler, brunkartofler, sovs, rødkål 

 

Ma.  11/11  Rytterkoteletter, kartofler/ris, orange hvidkålssalat 
Ti.    12/11  Grønkålsuppe, Sprængt nakke, rugbrød 
On.  13/11  BUFFET 
To.   14/11  Kogt torsk med sennepssovs, kartofler, rødbeder, æg, salat 
Fr.   15/11  Kartoffelsuppe med porre og bacon, flute 
                  Pandekager med syltetøj og sukker 
 
Ma.  18/11  Karolines søndagsgryde, kartofler/ris, salatbar 
Ti.    19/11  Stegt fiskefilet, persillesovs, remoulade, gulerødder og blomkål 
On.  20/11  Græsk farsbrød, kartofler, sovs, efterårs-coleslaw 
To.   21/11  Kylling i karry, kartofler/ris, sprød bønnesalat 
Fr.   22/11  Gullaschsuppe, flute 

 

Ma.  25/11  Millionbøf, ovnbagt kartoffelmos, marineret rødbedesalat 
Ti.    26/11  Brunkål m/flæsk, rugbrød, kartofler 
On.  27/11  Stegt lever m/bløde løg, kartofler, sovs, grønkålssalat 
To.   28/11  JULEBUFFET  100 kr.     (Billetsalg i cafeen i perioden 1-12 nov. ) 
Fr.   29/11  Frikadeller, kartofler, sovs, agurksalat, rosenkålsalat. 

Vedr. 6. november 
     Vores frysere bugner af mad.  

I disse tider hvor vi prøver at begrænse madspild, 
     Vil vi gerne anvende det på fornuftig vis.  
Kom og lad dig overraske af dagens menu 
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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 DECEMBER måned   
Serveres kl. 11.30 - 13.00 - pris kr. 35,- 

Ma.    2/12  Stegt fiskefilet, varm remouladesovs, brasede kartofler, gulerodssalat 
Ti.      3/12  Bankekød, kartoffelmos, rødbeder, grønkålssalat 
On.    4/12  JULEBUFFET   100 KR.    (Billetsalg i cafeen i perioden 14-22 nov. ) 
To.    5/12  Krebinetter, stuv. Hvidkål, kartofler, stegte gulerødder med timian 
Fr.     6/12  Biksemad, spejlæg, rødbeder, rugbrød 

 

Ma.    9/12  Stegt kylling, kartofler, sovs, agurksalat, ovnbagte rodfrugter 
Ti.    10/12  Boller i karry, ris/kartofler, salatbar 
On.  11/12   Fiskefrikadeller, persillesovs, kartoffelbåde, rem., gulerodssalat m/abrikos 
To.   12/12  Kogt oksekød, sur/sød sovs, kartofler, broccolisalat 
Fr.   13/12  Oksekødsuppe m/boller og urter, flute                       Æblekage 

 

Ma.  16/12  Paprikakylling, kartofler/ris, appelsinsalat m/bladselleri 
Ti.    17/12  Skipperlabskovs, rødbeder, rugbrød, smørklat 
On.  18/12  Lasagne, flute, årstidens kålsalat 
To.  19/12  Stegt torskefilet, kartofler, grøntsagsratout 
Fr.   20/12  Hakkebøf, kartofler, bearnaisesovs, blandet salat 
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JULEN 2019   
Regler for afholdelse af julefrokost i Teglværksparken. 
Der er fastsat 2 datoer for afholdelse af julefrokost: Se næste side 
ALTERNATIV:  
Hvis man ikke kan/ønsker at deltage i en af disse julefrokoster og i stedet ger-
ne vil afholde julefrokost på et andet tidspunkt, er reglerne således.  
 
Der er mulighed for at leje festlokalet: 
Derved står man selv for det hele.  
Mad, opvask, oprydning og rengøring af lokalet.  
 
Hvis man holder julefrokosten i det lokale man plejer at have til rådighed for sit 
hold, og f.eks. køber smørrebrød i byen, er reglerne således: 
Man skal selv sørge for:  

Borddækning  
Alt affald skal samles i affaldspose.  
Opvask samles på rullebord der køres i køkkenet efterfølgende. 
Tomme dåser afleveres i beholderen i cafeen. 
Aftørring af borde. 
Oprydning i lokalet. 

 
Øl, vin, sodavand, snaps, kaffe/te mm. skal købes i cafeen med mindre man 
har lejet festsalen til sin julefrokost.  

 
 
 
 

 
 
 
 

Som en opfølgning på den netop afviklede sundhedsuge, hvor vi primært hav-
de fokus på sunde fødevarer og hvad de enkelte ingredienser i en ret, kan gø-
re for din krop og generelle helbred, har vi udarbejdet en planche, der belyser 
indholdet af sukker i nogle af de drikkevarer vi sælger i cafeen. 
 
Vi vil samtidig gerne sige tak til jer, der havde lyst til at deltagelse i vores lille 
græskar-quiz, hvor motion og hjernegymnastik var sat på dagsordenen. 
Håber at i har lyst til fremadrettet at deltage i vores små ”julelege”.       
Køkkenet  

Se planche i centret 

Julerier tirsdag d. 26. november fra 10 - 14 
 

Har du juleting til salg, så stiller centret en plads til rådighed for dig, så du kan 
afsætte dine ”nørklerier”. Kontakt Lone i Høkeren 
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Indkøbstur til Tyskland 
Der er stadig ledige pladser 

 
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 NÆRMER JULEN SIG MED HASTIGE SKRIDT 
JULEFROKOST  2019 

 
Torsdag d. 28/11 (billetter kan købes i cafeen i perioden 1 -12 Nov.)  
 
Onsdag d.    4/12 (billetter kan købes i cafeen i perioden 14 – 22 Nov.) 
 
Tidspunkt: Kl. 12.00 – 14.00 

 
Julebuffet 
2 slags sild 
Æg m/rejer og tomat 
Karrysalat 
Lune fiskefileter, remoulade og citron 
Æbleflæsk 
Ribbensteg m/rødkål 
Glaseret skinke m/grønlangkål + brunede kartofler 
Tarteletter m/høns i asparges 
Sylte m/rødbeder og sennep 
Ris á  lá mande m/ kirsebærsovs 
Pris pr. pers. 100 kr. 
 
Hvis man ønsker at sidde sammen som gruppe,  
skal billetterne bestilles samlet.  
Husk navn på kontaktperson 
 
KØKKENET TEGLVÆRKSPARKEN  
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27. august var der igen inviteret ind til Husmøde på Teglværksparken.  
Igen var deltagerantallet steget, det er dejligt at se.  
Der blev serveret både drømmekage og kaffe, mens Jørgen Andersen bød velkommen. 
Information fra Aktivitetscentret: 

 
Politisk og økonomisk situation 
Der er igangsat en strukturændring i kommunen. En markant omlægning i organiserin-
gen i forsøg på at få flere ressourcer ud til folk i ”marken” samt et mere omfattende 
samarbejde på tværs. Kommunaldirektøren holder flere dialogmøder rundt i kommu-
nen. D. 10. september kl. 8-10 på Teglværksparken. 
Køkkenrenovering  
Renovationen af køkkenet er snart færdigt. Fødevarekontrollen var på besøg i som-
mer, og igen fik vi en stor smiley J 
Få spisende i weekenden 
Hen over sommeren er antallet af spisende i weekenden faldet til 12. Det er ret res-
sourcekrævende at have det tilbud. Vi overvejer at lukke tilbuddet, hvis ikke der kom-
mer flere. 
Status på frivillige i centret 
Der mangler stadig frivillige. Spred budskabet om, at vi er et dejligt center at være i, og 
at vi mangler nye frivillige. 
DGI certificering 
Teglværksparken har indgået samarbejde med DGI om at blive DGI certificeret. 
Formålet med en DGI certificering er gennem bevægelse og sansning at skabe glæde, 
fællesskab og trivsel for alle. 
Som DGI certificeret Aktivitetscenter får vi en stærk profil med fokus på, at skabe posi-
tive og udviklende bevægelses- og sansestimulerende fællesskaber for alle. 
Alle personaler på Teglværksparken er med på 6 kursusdage i løbet af de næste 6 mdr. 
Deltagelse i nyt Ph.d.-projekt 
Aktivitetscentrene er gået med i et nyt projekt omhandlende Ældre, træning og prote-
in. Projektet starter i oktober, hvor ældre, screenet til deltagelse hos os, løbende vil 
starte træning op i 12 uger. Projektet varer ca. 1,5 år. 
Batterier til høreapparater  
Der er planer om, at sætte batterierne frit på gangen, så det altid er tilgængelige. Jør-
gen snakker med centerrådet om hvordan. 
Besøg fra Grønnegårdscentret 
Grønnegårdscentret er et aktivitetscenter i Hillerød. Flere derfra kommer på inspirati-
onsbesøg på Teglværksparken d. 19. september kl. 10. 
 
 

Referat Husmøde 27. august 2019 
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Vil du have indflydelse på aktiviteterne 
I Teglværksparken 

Så mød op til Centerrådsvalget 
Mandag d. 20. januar 2020 

Cigaret skodder 
Der ligger mange cigaret skodder på jorden uden for centret. Vær venlige at smide 
dem i skraldespanden. Vi hensyn til hinanden. 
Kommende aktiviteter/arrangementer: 
 
Sorggruppe 
I samarbejde med Halsskov kirke og præst Jacob Støvring kan vi igen tilbyde deltagelse 
i en sorggruppe. Det er svært at miste, og sorg rammer ikke os alle ens. Forståelsen fra 
omverdenen varer ofte kun et stykke tid. Her er muligheden for at fortælle om sorgen 
og lytte til andres sorg. Se opslag. Holdet starter 13. september. 
OL med dagplejen 
Onsdag d. 28/8 er der OL med dagplejerne. Der kommer ca. 40 dagplejebørn og laver 
en masse aktiviteter og alle seniorer er velkomne til at deltage eller heppe. 
Korsør Færgeby 
Nyt projekt i samarbejde med Broskolen. 6.A og alle de seniorer, der vil være med skal 
sammen dykke ned i lokalhistorien og Korsør som færgeby. Vi skal på arkivet, Marine-
foreningens Hus, museet, minibyen og meget mere. Program kan rekvireres hos Pernil-
le på 1. sal. Opstart på Teglværksparken d. 6/9 kl. 12. 
Funktionstræningsholdene 
Der er rigtig mange på Anjas funktionstræningshold. Derfor vil holdene fra september 
slås sammen og rykkes til Kulturhuset. 
Nyt livsstilshold 
10 mødegange. Starter 2/9 kl. 10 i festsalen. Stadig få pladser tilbage. 
Grisefest 
Fredag d. 1/11 er der fest på Teglværksparken – grisefest. Helstegt pattegris og livemu-
sik. Sæt kryds i kalenderen allerede nu. 
 
Tak for jeres deltagelse og for et godt møde. 
Næste møde er d. 26. november kl. 13.00. 

Sommerferieturen 2020 går til  
Feriecenter Slettestrand fra 26. - 30. juli 2020 

Priser m.m. oplyses senere i det nye år 
Hilsen Centerrådet 
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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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Kl. 19.30 
 
Danser vi om 
juletræet  
og synger  
julesalmer 
Nissemor og  
Nissefar  
deler gaver ud 
Bagefter  
julehygge med 
kaffe/the,  
brunkager,  
pebernødder  
og konfekt 

Velkomst 
Kl. 17.00 
 
MENU 
Andesteg/flæskesteg 
m/brune og hvide kartofler  
& rødkål 
Ris a’la mande  
m/kirsebærsovs 
Rødvin/hvidvin  
og portvin,  
mandelgave 

JULEAFTEN  

I Teglværksparken 

Tilmelding og betaling 
I Træfpunktet i perioden 
2.12 -  12.12 

Pris i alt 
Kr. 250,- 
 

Deltagerantal 
Max 60 personer 
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TRÆFFES HVER TIRSDAG Kl. 10.00 - 12.00 

i Aktivitetscenter Teglværksparken 
Telefonkontakt, rådgivning, bisidder mm. 

Vi har fået NYT Tlf.nr. i kontortiden -  9125 5614  
Vi holder til i lokalet skråt overfor Cafeteriet 

ÆLDRE SAGEN i Korsør  

Husk at der kan betales med Mobil Pay på nr. 43842 – angiv tur/arrangement. 

 
 
Vaccinationer 
Finder i år sted mandag den 11. november kl. 9.00 – 15.00  
i Teglværksparken, stueetagen.  
Der vil være sundhedspersonale til stede fra kl. 9.00 – 11.00  
med henblik på almindelig sundhedstjek.  
 
Julehygge 
Mandag den 2. december kl. 14.30  
i Marmorsalen, Kulturhuset,  
hvor vi glæder os til at se jer til hygge med kaffe, gløgg, æbleskiver og lidt knas.  
Der vil være underholdning med sang og musik –  
Lucia-pigerne afslutter arrangementet.  
 
Prisen er kr. 100,- og tilmelding skal ske senest tirsdag den 26. november  
til kontoret eller på tlf. 91 25 56 14.  
 
Nytårskur 2020  
Tirsdag, den 14. januar kl. 14.30  
i Festsalen, Teglværksparken.  
Hyggeeftermiddag, hvor vi ønsker hinanden godt nytår med et glas ”boblevin” 
samt lidt sødt til ganen.  
Det er gratis at deltage, men vi vil gerne have tilmelding senest  
tirsdag den 7. januar i kontortiden eller tlf. 91 25 56 14 af hensyn til traktementet.  
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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  

Indbyder til hyggemøde  
Onsdag den 13.11. 2019 kl. 13.30 til ca. kl. 16.00 

Brian Lange kommer og fortæller  
om sit liv i Fremmedlegionen. 

Billetter skal købes på kontoret for Danske Seniorer Korsør, 
åbningstid onsdage og torsdage mellem kl. 10 – 12.  Fra den 09.10.2019 

sidste frist for tilmelding er torsdag den 07.11.2019 
 

Danske Seniorer Korsør og Teglværksparken  
Indbyder til Julehygge 

Onsdag den 11.12.2019 kl. 14.00 til ca. kl. 16.30 
Bjarne Lisby vil stå for den musikalske underholdning og sørge for,  

vi kommer i den rette julestemning! 
Der bliver serveret kaffe og småkager i pausen,  

samt æbleskiver og gløgg efter  
underholdningen til en pris på 75.00 kr. per deltager. 

 
Billetter skal købes på kontoret for Danske Seniorer Korsør, 

åbningstid onsdage og torsdage mellem kl. 10 – 12.  Fra den 13.11.2019 
sidste frist for tilmelding er torsdag den 05.12.2019 

efter først-til-mølle-princippet (max 70deltagere) 
Medlemmer af Danske Seniorer modtager indbydelse.  

 

Danske Seniorer Korsør ønsker ALLE medlemmer  
en rigtig glædelig jul, og et godt nytår med tak for året,  

der er gået. 
Vi glæder os til vi ses i det nye år.  
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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 

 

DANSKE SENIORER i  Korsør 

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.  
 
Bisidder  
Hør nærmere på kontoret.  
Tryghedsopkald og Besøgsven 
Hør nærmere på kontoret 
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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 
 

Damernes Butik 
Jane Bruun Knappe 

Sø. d.   10. november     
Ti.    d.   26. november    

Tak  

Kære Seniorer 
Vi siger tusind tak for den dejlige fredag eftermiddag d. 11. oktober 
Dejlig underholdning og god mad, det var rigtig hyggeligt 
Hilsen Rita og Jenny 



29 

 

Foredrag med FOF kl. 14.00 - 16.00 
2 sidste af 5 foredrag for efterlønnere og pensionister  
 
 
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 
 

HYGGE, SJOV OG SKØNNE BØRN. 

Juleklip på Broskolen 
0. klasserne inviterer til juleklip og julesjov. 
Mandag d. 25. november kl. 12-15. 
Vi starter nede i 0. klassernes klasselokaler. 
 
Tilmelding senest 22. november til Pernille 
24 84 29 93 eller pergo@slagelse.dk 
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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  
Januar/februar 2020 
Udkommer 
Sidst i december 2019 
 
Sidste frist for indlæg 
Til bladet er: 
7. december 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 


