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Nygade 14 

Støt vores annoncører, 

de støtter os 
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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. 

29. årgang. Februar 2020 

 



Menuen i Februar 2020.           Pris 35,00 kr. 
Lørdag 1 Lukket  
Søndag 2 Lukket 
Mandag 3 Farseret porre med grøntsager 
Tirsdag 4 Mørbradbøf med løg og asier 
Onsdag 5 Gullasch med hjemmelavet kartoffelmos 
Torsdag 6 Oksesteg med glaseret løg og bønner 
Fredag 7 Hawaii koteletter med ananas og tomater 
Lørdag 8 Lukket 
Søndag 9 Lukket 
Mandag 10 Bøf med løg og asier 
Tirsdag 11 Kyllingebryst med aspargessovs 
Onsdag 12 Skinkeschnitzler med paprika sovs og brasede kartofler 
Torsdag 13 Forloren hare med tyttebær 
Fredag 14 Laks med hollandaise sovs 
Lørdag 15 Lukket 
Søndag 16 Lukket   
Mandag 17 Benløse fugle med grøntsager 
Tirsdag 18 Paneret stegt flæsk med persillesovs 
Onsdag 19 Ribbensteg med rødkål 
Torsdag 20 Krebinetter med ærter og gulerødder 
Fredag 21 Kalvelever med løg og asier 
Lørdag 22 Lukket 
Søndag 23 Lukket 
Mandag 24 Kylling i carry 
Tirsdag 25 Brunkål med flæsk 
Onsdag 26 Oksesteg med glaseret løg og bønner 
Torsdag 27 Kogt torsk med sennepssovs, bacon, æg, rødbeder og løg 
Fredag 28 Koteletter med rødkål 
Lørdag 29 Lukket 

BEMÆRK !! Salat i skål kun 10,00 kr 

Mad kan købes med hjem, hvis der er mere tilbage.  

HUSK !! Brugercafeen på Lützensvej er åben for alle. 



BANKOSPIL 

 

Tirsdag den 11/ 02 kl. 18.30 

Smørrebrød, øl og vand sælges 

fra kl. 17.00 

Kom og få del i de flotte præmier 

 

 

 

 

  

 

 

 
HUSK ÅRSMØDE! 

Der afholdes årsmøde mandag den 16 Marts kl.14.00 

Forslag skal være brugercafeen / brugerrådet i hænde senest 

2 uger før årsmødet. 

Februars længde (kilde : Wikipedia) 

  Det vides ikke, hvorfor februar er kortere end de andre måneder. En 

udbredt forklaring stammer fra munken Johannes de Sacrobosco, der i De 

Anni Ratione fra 1235 kritiserede den julianske kalender og her fremkom 

med en fortælling om at februar oprindelig havde 29 dage, men at kejser 

Augustus overførte en dag fra februar til august, således at denne måned i 

lighed med juli, der var opkaldt efter Julius Cæsar, fik 31 dage.   

Forklaringen er forkert, hvad der fremgår af vægmalerier, som viser, at 

månederne havde ulige antal dage, også før Cæsar ændrede dem. 

   En mere troværdig forklaring involverer den romerske sagnkonge Numa 

Pompilius (715 - 673 f.Kr), som efter traditionen indførte månederne januar 

og februar efter at vinteren tidligere havde været en periode uden 

måneder.
[10]

 Den første romerske kalender blev tilskrevet Romulus, og var 

på 304 dager fordelt på ti måneder, hvad der hurtigt blev helt forkert. 

   Numas kalenderår havde derimod 13 måneder, de fleste med uligt antal 

dage, fordi romerne regnede par-tal som ulykkesbringende: Martius (31 

dage) - Aprilis (29 dage) - Maius (31 dage) - Iunius (29 dage) - Quintilis 

(31 dage) - Sextilis (29 dage) - Septembris (29 dage) - Octobris (31 dage) - 

Novembris (29 dage) - Decembris (29 dage) - Ianuarius (29 dage) - 

Februarius (28, 23 eller 24 dage) - Intercalaris (27 dage), også kaldt 

Mercedonius.
[12]

 Denne måned blev fjernet, da Cæsar reformerede 

kalenderen i 46 f.Kr og nøjede sig med 12 måneder. 
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