
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SuperBrugsen i Korsør 
 

Brugerråd for 2016 valgt på årsmødet i marts 2016 
Formand: Børge Andersen  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. Februar 2017 



Menuen i Februar 2017.         Dagens ret KUN 35,00 kr. 
Onsdag 1 Krebinetter med stuvede ærter og gulerødder  

Torsdag 2 Paneret fiskefilet med persillesovs, citron og remoulade 

Fredag 3 Ribbensteg med rødkål 

Lørdag 4 Lukket 

Søndag 5 Lukket 

Mandag 6 Hawaii kotelet med ananas og tomater 

Tirsdag 7 Mørbradbøf med bløde løg og asier  

Onsdag 8 Boller i karry med ris og kartofler 

Torsdag 9 Gule ærter med nakkefilet og medisterpølse 

Fredag 10 Forloren hare med tyttebær 

Lørdag 11 Lukket  

Søndag 12 Lukket 

Mandag 13 Bøf stroganoff med mos og rødbeder  

Tirsdag 14 Kyllingelår med agurkesalat 

Onsdag 15 Stegt svinekam med rødkål 

Torsdag 16 Bøf med løg og asier 

Fredag 17 Biksemad med spejlæg og rødbeder 

Lørdag 18 Lukket   

Søndag 19 Lukket 

Mandag 20 Oksesteg med glaserede løg og bønner 

Tirsdag 21 Sprængt tykkam med sur sød sovs 

Onsdag 22 Brunkål med flæsk 

Torsdag 23 Frikadeller med stuvet hvidkål 

Fredag 24 Kalvekød i karry med ris og mango chutney 

Lørdag 25 Lukket 

Søndag 26 Lukket                                                  Fastelavn 

Mandag 27 Kalvelever med løg og asier 

Tirsdag 28 Paneret flæsk med persille sovs 

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 14/ 02 kl. 18.30 

Smørrebrød, øl og vand sælges 
fra kl. 17.00 

Kom og få del i de flotte Præmier 
 
 

 

  

 
 
 

Årsmøde 
For alle brugere af vore aktiviteter på Lützensvej 7 

afholdes det årlige møde 
TIRSDAG den 21. marts 2017 

Se nærmere i næste udgave af Sydpilen. 
 

Hvorfor holder vi Fastelavn? 
Fasten forsvandt, men festen, der fungerede som optakt til højtiden bestod. 
Fastelavn er en skik, der har rødder tilbage til tiden før reformationen. I den 
katolske tid var fastelavn indgangen til den 40 dage lange faste. Udover at give 
mulighed for at nyde alle de spiser, der snart ville blive forbudt, er fastelavnen 
også en ventiltradition. En periode, hvor verden vendes på hovedet, og hvor de 
almindelige normer ikke gælder.  

Forberedelse til påske 
Fastetiden var en fysisk og åndelig forberedelse til påsken, og genopstandelsens 
mirakel. Fastelavn, på tysk:"fastelabend", dvs. "faste-aften" var aftenen før fasten. 
I syd-europæiske lande kaldes den lignende fest karneval. "Carne vale" betyder 
"Farvel kød!"  
Før reformationen i 1536 var fastetidens mad groft brød, fisk og lignende. Før 
fastens start ville man naturligvis - så vidt pengepungen tillod det - gerne smovse i 
lidt af dét, der snart ville være forbudt, i over en måned: fint brød, kød og fede 
spiser. Efter reformationen blev fasten i katolsk forstand afskaffet, men 
fastelavnen blev bibeholdt som folkelig skik. 

Fedt, hvidt og flæsket 
Det er madtraditionerne, der har sat præg på dagenes navne: Søndagen blev til 
"flæske-søndag" og tirsdagen kaldtes "hvide tirsdag" eller "fede tirsdag". Det 
"hvide" skal forstås som mælkespiser. Nogle kilder nævner, at alle dagene kaldtes 
for "flæskedagene". Askeonsdag gik det løs med fasten for almindelige 
mennesker, hvorimod de gejstlige oprindeligt begyndte allerede 
fastelavnsmandag. 


