
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SuperBrugsen i Korsør 
 

Brugerråd for 2018 valgt på årsmødet i marts 2018 
Formand:  Børge Andersen tlf: 40581095 Suppleant:  Thorvald Møller 
Næstformand:  Anni Bähring   Suppleant:  ErikHansen 
Kasserer:  Connie Nielsen   Revisor:  Kaj Sørensen 
Sekretær:  Allan Bähring   Revisor:  Erna Jensen 
Bestyrelsesm:  Tove Jensen  Rev.Suppleant: John Pedersen 
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 
Vores e-mail er: lytzensvej@gmail.com 

 

 
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. 
27. årgang. Juni 2018 



Menuen i Juni 2018.           Pris 35,00 kr. 
Fredag 1 Forloren hare med tyttebær  
Lørdag 2 Lukket 
Søndag 3 Lukket 
Mandag 4 Krebinetter med stuvede ærter og gulerødder 
Tirsdag 5 Gullasch med hjemmelavet mos og rødbeder 
Onsdag 6 Koteletter med rødkål 
Torsdag 7 Kalvekød med ris og Mango Chutney 
Fredag 8 Skinkeschnitzler med paprikasovs, brasede kartofler og ærter 
Lørdag 9 Lukket 
Søndag 10 Lukket 
Mandag 11 Ribbensteg med rødkål 
Tirsdag 12 Svinefilet med aspargessauce 
Onsdag 13 Paneret flæsk med persillesovs 
Torsdag 14 Mørbradbøf med løg og asier 
Fredag 15 Frikadeller med blomkål 
Lørdag 16 Lukket 
Søndag 17 Lukket 
Mandag 18 Bøf med løg og rødbeder 
Tirsdag 19 Kalvelever med løg og asier 
Onsdag 20 Sprængt nakke med peberrodssovs 
Torsdag 21 Benløse fugle med rodfrugter 
Fredag 22 Skinkesteg med blandede grøntsager 
Lørdag 23 Lukket 
Søndag 24 Lukket 
Mandag 25 Oksesteg med løg og bønner 
Tirsdag 26 Fiskefilet med persillesovs, remoulade og citron 
Onsdag 27 Biksemad med spejlæg og rødbeder 
Torsdag 28 Hamburgerryg med blandede grøntsager 
Fredag 29 Boller i selleri med ris og kartofler 
Lørdag 30 Lukket 

BEMÆRK !! Salat i skål kun 10,00 kr 
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 12/06 kl. 18.30 

Smørrebrød, øl og vand sælges 
fra kl. 17.00 

Kom og få del i de flotte præmier 
 
 

 

  

 

 
 

 

Grundlovsdag 
Allerede forud for grundlovens vedtagelse var der rundt om i landet afholdt 
såkaldte "folkefester" dels i anledning af indførelsen af stænder-
forsamlinger, dels til minde om stavnsbåndets ophævelse. Da Danmark fik 
sin demokratiske grundlov i 1849 blev sådanne fester omdannet til 
grundlovsfester til minde om denne begivenhed. Da der forholdsvis kort 
efter skete en indskrænkning af den oprindelige grundlov i form af "den 
gennemsete grundlov" i 1866, udviklede grundlovsfesterne sig til politiske 
manifestationer både hos partiet Højre (der dannede grundlaget for 
regeringen) og hos partiet Venstre (der udgjorde oppositionen). Ved de 
taler, der blev holdt ved disse sammenkomster henholdsvis forsvaredes og 
udtryktes angreb på de reguleringer, der var foretaget i grundloven. Et 
vidnedsbyrd om denne datos særlige betydning for dansk folkestyre var 
det, at det daværende parti Bondevennernes Selskab efter 1866 blev 
reorganiseret under J.A. Hansens ledelse som 5. juni folkeforeninger, som 
allerede i 1868 nåede op på 7.300 betalende medlemmer. En allerede i 
1862 oprettet Jysk Folkeforening nåede under Lars Bjørnbaks ledelse op på 
ca. 10.000 medlemmer. Denne spændte situation fortsatte helt frem til 
"systemskiftet" i 1901[1]. En ny grundlov fik Danmark først 5. juni 1915, 
ved denne fik kvinderne valgret 


