
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SuperBrugsen i Korsør 
 

Brugerråd for 2016 valgt på årsmødet i marts 2016 
Formand: Børge Andersen tlf: 40581095  Suppleant: Thorvald Møller 
Næstformand: Henning Christensen Suppleant: Rikke Larsen 
Kasserer: Connie Nielsen  Revisor: Kaj Sørensen 
Bestyrelsesm: Eva Gøttrup  Revisor:  Erna Jensen 
Bestyrelsesm: Jette Kjærside  Rev.Suppleant:  Jørgen Olsen      
Køkken/ Café: 58 36 51 65 / 58 57 39 76   

Henvendelser til Sydpilen: Henrik Kjærside, e-mail: hekj@it.dk 

Besøg os på www.dagcentret-lutzensvej.dk 
 

 
Nygade 14 

 
 

Velkommen hos frisør Anni Morgen 
 i salonen, Nygade 46, 1.tv. Korsør 

eller i ”Dit hjem” efter særlig aftale ved 
”manglende” mobilitet. 
Ring for tidsbestilling på 

tlf.nr. 5837 4733 
På gensyn – Anni Morgen 

Støt vores annoncører, 
de støtter os 

 

Støt vores annoncører, 
de støtter os 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MED MEDDELELSER FRA BRUGERRÅDET FOR 
SLAGELSE KOMMUNES SERVICECENTER 

PÅ LÜTZENSVEJ 7, 4220 KORSØR 
Brugercaféen er åbent mandag til fredag fra kl. 10.00 til 13.00 

Servering af lune retter fra kl. 12.00 til 12.30.  
Øl, vand, tobak og slik sælges i hele åbningstiden. Kiosken er lukket 

lørdage, søndage og helligdage. 
26. årgang. April 2017 



Menuen i April 2017.         Dagens ret KUN 35,00 kr. 
Lørdag 1 Lukket  
Søndag 2 Lukket 
Mandag 3 Mørbradbøf med bløde løg og asier 
Tirsdag 4 Krebinetter med stuvede gulerødder og ærter 
Onsdag 5 Gule ærter med nakkefilet 
Torsdag 6 Ribbensteg med rødkål 
Fredag 7 Dansk bøf med bløde løg og rødbeder  
Lørdag 8 Lukket 
Søndag 9 Lukket 
Mandag 10 Forloren hare med tyttebær 
Tirsdag 11 Stegt kyllingebryst med agurkesalat  
Onsdag 12 Svinekam med rødkål 
Torsdag 13 Lukket Skærtorsdag  
Fredag 14 Lukket Langfredag 
Lørdag 15 Lukket  
Søndag 16 Lukket Påskedag 
Mandag 17 Lukket 2. Påskedag 
Tirsdag 18 Gullasch med hjemmelavet mos og asier   
Onsdag 19 Boller i karry med ris og kartofler 
Torsdag 20 Skinkeschnitzler med paprikasovs og brasede kartofler 
Fredag 21 Hawaii koteletter med ananas og tomat 
Lørdag 22 Lukket 
Søndag 23 Lukket 
Mandag 24 Brunkål med flæsk 
Tirsdag 25 Rullesteg med svedsker og rødkål 
Onsdag 26 Oksesteg med glaserede løg og bønner 
Torsdag 27 Kalvelever med bløde løg og asier 
Fredag 28 Sprængt tykkam med peberrodssovs og grøntsager 
Lørdag 29 Lukket 
Søndag 30 Lukket 

Mad kan først købes med hjem efter kl. 12.30 hvis der er mere tilbage. 

HUSK !!  Brugercafeen på Lützensvej er åben for alle. 
 
 
 

BANKOSPIL 
Tirsdag den 11/ 04 kl. 18.30 

Smørrebrød, øl og vand sælges 
fra kl. 17.00 

Kom og få del i de flotte Præmier 
 
 

 

  

 
 
 
 
April , måned med navn fra latin (mensis) Aprilis, anden måned efter 
romersk kalender, af uvis oprindelse. Måske af Apru, et etruskisk låneord 
for græsk Afrodite. Eller måske *ap(e)rilis (= den følgende, den næste) fra 
den indoeuropæiske rod *apo- (= borte, væk), med suffikset -ilis, som 
angav navn på måneder. Gammelt engelsk navn Eastermonað efter en 
frugtbarhedsgudinde, der også gav navn til påsken (Easter).  

Ældre danske navne for april var fåremåned eller græsmåned.  

I kunsten er april emnet for Bjørnstjerne Bjørnsons digt fra 1870, Jeg 
vælger mig april, og Poul Martin Møllers digt Grøn er Vaarens Hæk fra 
omkring 1820 benævnes "aprilvise". 
 

Jeg vælger mig april  
af Bjørnson 
 
Jeg vælger mig april! 
I den det gamle falder, 
i den det ny får fæste; 
det volder lidt rabalder - 
dog fred er ej det bedste, 
men at man noget vil. 
Jeg vælger mig april 
fordi den stormer, fejer, 
fordi den smiler, smelter, 
fordi den evner ejer, 
fordi den kræfter vælter - 
i den blir somren til! 

Fra Aprilstrejf  
af Herman Wildenwey 
 
April, du har bristende knopper 
og fører dig smilende jomfrubly, 
som om du vil sætte en stopper 
for fordums ry? 
Men selv om april har spundet 
hen over skoven sit grønne slør, 
april har sandelig kunnet 
narre én før... 
Egernparret 
misser mod solen og har sine tvivl: 
April har vel aldrig 
narret sig selv april? 


