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KORSØR KULTURHUS 

KOM OG HØR MERE OM 
KORSØRS FREMTID

Vandsportscenter i Halsskov 
Færgehavn, Lystbådehavnen 
og Stationsbyen er tre af i alt 10 
projekter, som udvalget ”Korsør – 
byen møder vandet” arbejder med. 

Hør mere i Korsør Kulturhus den 9. maj

Kl. 12-17:  Åbent hus
Kom forbi, når det passer dig og hør 
mere om de spændende projekter, vi 
arbejder med.

Kl. 18-20: Informationsmøde
Kom og hør mere om udviklingsplanen 
for Korsør og få svar på dine 
spørgsmål. Tilmelding skal ske til 
elpar@slagelse.dk senest den 7. maj.
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OPLEV DEN NYE GOLF 

Tandlægehuset i Korsør byder den 1. maj
velkommen til vores nye tandlæge

Aysun Hayta.
Aysun kommer fra en stilling i Skælskør.

Hun har ti års erfaring,
som tandlæge, og vi glæder os til

et godt samarbejde.

TANDLÆGEHUSET
Jens Baggesens Gade 23 - 4220 Korsør
Tlf. 5837 2211 eller info@tandhus.dk

TANDLÆGEHUSET

BIBLIOTEK: Som man kunne 
læse i nærværende avis i ef-
teråret, er Skælskør Bibliotek i 
gang med et forskningsprojekt 
sammen med det boligsociale 
område i Skælskør. 

Projektet, der hedder Æl-
drefællesskaber og Kultur, er 
nu nået til den fase, hvor der 
er planlagt to rækker arran-
gementer, der skal afprøves. 
Og selvfølgelig ingen arran-
gementer uden deltagere – så 
nu leder projektets fire lokale 
folk efter cirka 10 deltagere til 
hver arrangementsrække.

De to rækker hedder hen-
holdsvis Historie-Cafeen og 
Lytte-Cafeen og bliver afviklet 
om eftermiddagen tirsdag og 
torsdag de næste otte uger. De 
fleste arrangementer foregår 
på Skælskør Bibliotek og et 
par stykker i Parkvejshuset. 

Kirsten Kildegaard Ras-
mussen fra Skælskør Bibli-
otek fortæller, at det haster 
lidt med at finde deltagere, for 
arrangementerne begynder i 
begyndelsen af maj. 

”Det kræver ingen særlige 
forudsætninger at være med, 

udover at man skal kunne 
afse tiden, er ældre, og des-
uden synes at man af og til 
savner at opleve noget sam-
men med andre og indgå i et 
socialt fællesskab.”, fortæller 
Kirten Kildegaard Rasmussen.

Vil du gerne høre lidt mere, 
eller melde dig til, skal du rin-
ge til enten Lone Arevad (58 
57 39 40) eller Kirsten Kilde-
gaard Rasmussen (58 57 54 
55) på Skælskør Bibliotek på 
eller Anja Nielsen (20 98 32 
50) eller Lasse Holm (20 29 
58 70) i Parkvejshuset.

Ældrefællesskaber med kulturfokus
SKÆLSKØR. Skælskør Bibliotek inviterer i løbet af foråret og sommeren til 
hyggelige samlings-caféer hver tirsdag og torsdag. Målgruppen er ældre, som 
savner at opleve noget sammen med andre og som ønsker at indgå i et socialt 
fællesskab 

Af Solveig Hansen

ERHVERVSFORENING: Det er så 
nemt at være sig selv nok, men 
hvem gavner det? I grunden 
nok ikke så mange, og der-
for er der hos medlemmerne 
i Skælskør Erhvervsforening 
da heldigvis også bred enighed 
om at alle er bedst tjent med 
at løfte i flok. 

En beslutning, der tydeligt 
skinnede igennem på torsda-
gens månedlige morgenmøde 
i Skælskør Erhvervsforening, 
hvor de gode idéer var mange 
og opbakningen stor.

Med eller uden stråhat

Blandt andet blev det foreslå-
et som by at bakke op om det 
kommende 170 års jubilæum 
i Skælskør Børnefugleskyd-
ning i uge 30 ved at byens 
erhvervsdrivende - i Algade i 
særdeleshed - pynter op med 
grønt løv i vinduerne, iklæder 
sig fugleskydningens hvide 

farve, skærf og måske sågar 
en stråhat. Desuden lagde 
formand i butiksgruppen for 
Købmandsgården, Anna Lisa 
Larsen, som stillede forsla-
get, op til at pynte byens bro 
over kanalen med grønt løv. 
En idé der med det samme 
var bred enighed omkring, 
omend et enkelt medlem tog 
forbehold omkring det med 
stråhatten.

På sporet af Matador

Derudover blev der også spil-
let en idé på banen om en 
Matador-dag, som blev fore-
lagt som en slags skattejagt, 
hvor en del af konceptet skulle 
være at finde Matador-effek-
ter rundt om i byens butikker. 
En idé, som alle igen bakkede 
op omkring, hvorfor idégrup-
pen lovede at fortsætte deres 
videre idéudvikling.

En tredje idé, der blev 
nævnt og drøftet var »Smagen 
af Skælskør«, som endnu mest 

er en arbejdstitel - dog en in-
spirerende en af slagsen, som 
der stadig kan og skal fyldes 
indhold på. En idé, som Conny 
Hansen fra Café Nytorv gerne 
arbejder videre med - og helst 
med masser af gode input 
udefra - i forhold til at stable 
et arrangement på benene i 
Det Røde Pakhus i forbindelse 
med Kunst i Pinsen i begyn-
delse af juni.

Tak til Skælskør

Som altid bliver morgen-
møderne i Skælskør Er-
hvervsforening holdt på 
skift mellem foreningens 
medlemmer, og denne gang 
var det Skælskør Julemær-
kehjem, der var vært ved 
den relativ nye forstander 
Christine Conradsen. 

Hun benyttede lejligheden 
til at præsentere stedet samt 
takke for byens altid store 
opbakning - og hun under-
stregede, at uden økonomiske 

Gode sommer-idéer på banen
SKÆLSKØR. Torsdag var der igen morgenmøde i Skælskør Erhvervsforening. 
Et møde, der førte flere gode idéer med sig

Forstander på Skælskør Julemærkehjem, Christine Conradsen, i gang med at fortælle medlemmerne  i Skælskør 
Erhvervsforening kort om stedet.

SKÆLSKØR: Det var en glad, 
omend også meget beskeden 
herre, der for nylig var forbi 
Steenfeldt Bøger og Papir i 
Skælskør for at få bekræftet, 
at han er den heldige vinder 
af 50.000 på en lodseddel i 
Landbrugslotteriet. 

»Det var ikke så ringe end-
da«, lød det fra vinderen, der 
har deltaget i Landbrugslot-
teriet i mange år, men ikke 
tidligere har vundet noget i 
den størrelsesorden. 

Gevinsten kommer ikke 
længe efter, at en mand fra 
Skælskør vandt to millioner 
kr. i samme spil. 

Man kan købe hele og hal-
ve lodder, og der er gevin-
studtrækninger hver fjerde 
uge. Her kan man vinde fra 
100 kr. og op til fire millio-
ner kr. 

Lokal 
vinder af 
50.000 kr. 

bidrag - intet julemærkehjem 
i Skælskør. Samtidig fortalte 
hun, at hun sammen med 
børnene ser meget frem til en 
frisk tur bag på en motorcykel, 
når der den 24. juni er MC-
træf på julemærkehjemmet 
atter en god gang.

– kun et klik væk


