
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. Oktober 2018 

 



 
Menuen i Oktober 2018.           Pris 35,00 kr. 

Mandag 1 Ribbensteg med rødkål 
Tirsdag 2 Krebinetter med stuvede grønærter og gulerødder 
Onsdag 3 Gullach med hjemmelavet mos og asier 
Torsdag 4 Koteletter med grøntsager 
Fredag 5 Biksemad med spejlæg og rødbeder 
Lørdag 6 Lukket 
Søndag 7 Lukket 
Mandag 8 Forloren hare med tyttebær 
Tirsdag 9 Kyllingebryst med aspargessovs  
Onsdag 10 Mørbradbøf med løg og asier 
Torsdag 11 Hjemmel.  fiskefrikadeller med persillesovs, remoulade  
Fredag 12 Gule ærter med flæsk 
Lørdag 13 Lukket 
Søndag 14 Lukket 
Mandag 15 Bøf med løg og rødbeder 
Tirsdag 16 Boller i selleri med kartofler 
Onsdag 17 Frikadeller med stuvet hvidkål 
Torsdag 18 Skinkesteg med blandede grøntsager   
Fredag 19 Fiskefilet med persillesovs, remoulade og citron 
Lørdag 20 Lukket 
Søndag 21 Lukket 
Mandag 22 Sprængt nakke med peberrodssovs 
Tirsdag 23 Stegt svinekam med rødkål 
Onsdag 24 Kalvelever med løg og asier 
Torsdag 25 Benløse fugle med grøntsager 
Fredag 26 Oksesteg med løg og bønner 
Lørdag 27 Lukket 
Søndag 28 Lukket 
Mandag 29 Sprængt tykkam med grøntsager 
Tirsdag 30 Brunkål med flæsk 
Onsdag 31 Paneret flæsk med persillesovs 

BEMÆRK !! Salat i skål kun 10,00 kr 
Mad kan først købes med hjem efter kl. 12.30 hvis der er mere tilbage. 

 

BANKOSPIL 
Tirsdag den 9/ 10 kl. 18.30 

Smørrebrød, øl og vand sælges 
fra kl. 17.00 

Kom og få del i de flotte præmier 
 

HUSK !! Brugercafeen på Lützensvej er åben for alle. 

 

  

 
 

 
Oktober måned. 

Gammel dansk navn for oktober måned var sædemåned eller 
slagtmåned 
Oktober betyder egentlig ottende (Octo), månedens navn stammer 
fra Kong Numa Pompilius gamle Romerske ca. 500 år f.kr. året 
startede dengang med marts måned og oktober var derfor årets 
ottende måned. Først efter kalender reformen i 1582 (Danmark år 
1700) hvor den Gregorianske kalender blev indført blev januar gjort 
til årets første måned. 
Når måneden i gamle dage her til lands blev kaldt sædemåneden, 
hænger det sammen med, at vintersæden dengang vil det sige 
rugen, absolut skulle sås i denne måned 
Helt ind i dette århundrede var der fast flyttedag to gange om året 3. 
tirsdag i april måned og oktober måned. Lejekontrakter omfattede 
altid ind- eller udflytning en af disse to dage. 
I Norden var "friugen" tidligere et almindelig kendt begreb. Karl og 
pige kunne da få fri fra 24. oktober til 1. november for at se sig om 
efter ny plads. 
 
Vejrrekorder for oktober måned 
1905 – Den koldeste oktober med en middeltemperatur på 5,2 °C.  
1922 – Den tørreste med kun 12 mm nedbør 
1967 – Den vådeste med hele 177 mm nedbør 
1976 – Den solfattigste med kun 26 soltimer 
2005 – Den solrigeste med hele 162 soltimer 
2006 – Den varmeste oktober med en middeltemperatur på 12,2 °C 
2011 – Tidligere varmerekord slået. Ny varmerekord: 26,9 °C i St. 
Jyndevad (1. oktober)  


