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Nyt fra Atkærcenteret 
Først vil jeg lige rose vores brugere af hu-
set, stort set ALLE tager rigtigt godt imod 
vores tiltag for at bekæmpe Coronavirus. 
Alle prøver af bedste evne at overholde 
reglerne og vi ved godt at det kan være 
svært, specielt fordi der tit er ændringer, 
men det bliver taget pænt imod når perso-
nalet så husker folk på, at de f.eks. skal 
bære mundbind, eller huske at spritte hæn-
der. Så STOR tak til jer alle herfra, det gør 
vores hverdag en smule lettere, og sammen 
skal vi nok få nogle gode måneder trods 
Coronavirus, restriktioner og aflysninger. 
Vi er en offentlig institution og situationen 
på Atkærcenteret er lige nu, at vi alle skal 
bære mundbind fra vi kommer ind af ho-
veddøren og til vi sidder på vores plads ved 
vores aktivitet. Hvis man rejser sig og be-
væger sig rundt i centeret tager man mund-
bind på igen. (Visir er også tilladt, hvis man 
ikke ønsker at bruge mundbind) 

Skulle du komme af sted uden et mund-
bind, har vi købt en æske og sælger dem 
til kr. 3,- pr. stk. 
 
Forsamlingsforbud, max. 10 personer: 
Mette Frederiksens udmelding om, at vi 
max. må forsamles 10 personer gælder 
også på Atkærcenteret. 
Vi har i skrivende stund måtte aflyse ban-
kospil igen, det var ellers lige kommet 
godt i gang og folk havde vænnet sig til 
den nye måde det skulle køre på, men det 
giver ingen mening og vil give et stort 
underskud for brugerrådet, hvis det skulle 
afholdes med kun 10 deltagere. Vi har 
desværre heller ikke planer om at kunne 
afholde julefrokost i år, men skulle der 
pludselig blive lempet på restriktionerne, 
skal vi nok være de første til at arrangere 
noget, så hold endeligt øje med hjemme-
side/Facebook og tavlen i huset. 



De hold vi har som er på over 10 deltage-
re er der lavet aftaler med, så der kun 
kommer 10 personer hver gang, og nogle 
stykker må så holde en tvungen fridag, 
også dette har grupperne taget pænt imod. 
Tak igen. 
Vi ved godt at det kan være svært, mere 
for nogle end for andre, med alle disse 
restriktioner og ændringer i hverdagen, og 
I må også hjertens gerne ”læsse af” på os 
og få en snak om det svære, men lov os at 
I ikke bebrejder os for disse ændringer, vi 
gør det KUN for at passe på jer og os 
selv, så vi fortsat kan holde centeret 
åbent. 
HUSK. Hold humøret højt, Coronavirus 
skal ikke få os ned med nakken, vel? 
Håber vi ses på Atkærcenteret. 
De bedste hilsner på personalets vegne. 
                                                      Tine 

 



Høstfest 





Bustur til Krokodille Zoo  

og Middelaldercenteret 

Den 9. september kørte vi til Falster. Først 
til Krokodille Zoo, hvor vi blev budt vel-
kommen af René, som fortalte om åbnin-
gen i 2000 og sin store interesse for kroko-
diller – helt fra sin barndom. 
Han fortalte også om sin voldsomme 
oplevelse, da han var blevet bidt alvor-
ligt i armen af en krokodille og stadig-
væk gik til behandling. 
Derefter fik vi et interessant foredrag af 
John, som havde været med fra starten. 
Vi blev advaret mod IKKE at komme 
for tæt på krokodillerne, som meget 
hurtigt kunne reagere og bide slemt. I 
den fugtige varme kunne vi gå rundt og 
se på mange arter af krokodiller, bl.a. en 
kæmpestor Nilkrokodille omkr. 5 m, 
men også alligatorer, slanger og øgler. 
Kjeld vovede at holde en mindre alliga-
tor! 
Udenfor var der bure med papegøjer, 
aber, fugle, puma, træleopard, bassiner 
med mindre alligatorer/krokodiller og et 
grønt område med kæmpeskildpadder. 
En dyrepasser gav en hunskildpadde 
massage på skjoldet. Ja, det lyder skørt, 

men den nød det og stod næsten 
på bagben. 
Fra Krokodille Zoo kørte vi til 
Middelaldercentret, som pga. 
coronakrisen kun var åbent for 
planlagte arrangementer. Som 
følge deraf var det ikke muligt at 
opleve ridderturnering og der 
var ikke adgang til de gamle 
huse i den hyggelige by Sundkø-
bing fra 1400-tallet. 
Vi oplevede først de store krigs-
maskiner, bliderne. Der blev 
affyret tunge sten ud i vandet, 
men i middelalderen brugte man 

ALT til afskydning – fanger m.m.  
Så var det frokosttid. Vi spiste i gæstgive-
riet Den Gyldne Svane i stearinlysets skær 
og fik serveret Ridder Svanens Fad, som 
bestod af rødbedestegte sild med peberrod 



+ rødbeder og store klodser godt rugbrød. 
Kogt røget flæsk og middelalderpølse 
med kål og honningsennep. Brieost med 
frugt og nødder. Dertil øl fra ler kander 
eller hyldeblomstsaft. 
Et solidt måltid, men det var lidt besvær-
ligt/morsomt, da vi skulle spise al maden 
med en træske.  
Efter maden blev vi vist rundt i Sundkø-
bing af en underholdende guide i middel-
alderdragt.  
Han fortalte om dragterne, man bar den-
gang, og viste os sågar sit praktiske un-
dertøj. Det vakte stor morskab.  
Vi så smedens hus udefra og flere andre 
huse. På trods af restriktionerne, fik vi lov 



til at komme ind i købmandens hus. Spæn-
dende at se, hvad der blev handlet med den-
gang og se hans private bolig ved siden af 
købmandslokalet.  
Derefter gik vi til henretter pladsen med 
barske torturredskaber. Gabestok, hjul på 
stejle samt galge m.m. Det var grufuldt den-
gang!! 

Så var det kaffetid, og da vi ikke kunne få 
lov til at se alt, fik vi gratis kaffe og kage 
som kompensation.  
Derefter gik turen tilbage til Dalmose. 
Tak til arrangørerne for en interessant ople-
velsesrig dag! 
 
                                       Ellen Darré 
 



Færdiggørelse og  

ophængning af fuglekasser 

Efter en lang og ufrivillig coronapause, 
og børnenes sommerferie,  hvor Atkær-
centeret var mere eller mindre lukket ned 
så vi ikke kunne bruge værkstedet i kæl-
deren, kom vi til at tænke på, at skolen jo 
har et sløjdlokale. 
Efter henvendelse til skolen, blev det fixet 
sådan, at vi kunne benytte dette. Nu var vi 
jo kommet et stykke hen i august måned, 
og nu var det jo blevet 5. klasse vi arbej-





dede med, men det var lige så sjovt og 
lærerigt som i foråret. Eleverne gik til 
den med krum hals og vi fik færdiggjort 
fuglekasserne.  
Eleverne havde forberedt et oplæg for 
klassen om hele projektet, som blev 
fremvist i PowerPoint på skolens bibli-
otek. 
Fuglekasserne skulle jo også hænges 
op, men efterårsvejret drillede lidt, så 
det blev udsat  en uge så vi nåede helt 
hen til 9. oktober. Heldigvis var vejret 
fint med sol fra en delvis skyfri himmel. 
Vi  gik fra skolen  med fuglekasserne i 
en trækvogn, et par stiger og ståltråd til 
at binde dem op med. 
Det blev en dejlig udflugt til "skoven" 
via fodsporet, hvor der blev hængt fug-
lekasser op til den store guldmedalje. 
Efter cirka tre timer tog vi afsked med 
eleverne og deres lærer Camilla. 

Vi håber at samarbejdet med skolen vil fort-
sætte fremover, det har været sjovt og lære-
rigt for alle parter.                    Per 



 
Se mig som sidder der inderst inde 
 
Hvad ser du, søster, her i min stue? 
En gammel, sur og besværlig frue, 
usikker på hånden og fjern i blikket, 
- lidt griset og rodet, hvor hun har ligget. 
Du taler lidt højt, men hun svarer ikke,  
hun savler og hoster, har snue og hikke. 
Hun takker dig ikke, for hvad du gør,  
og er så tit, som hun slet ikke bør. 
Er det hvad du tænker? Er det, hvad du 
ser? 
Så luk øjnene op og se, der er mer`! 
Nu kan jeg fortælle dig, hvem jeg er, 
den gamle kone, der ligger her: 
 
Jeg er et barn på ti i et lykkeligt hjem 
med forældre og søskende - jeg elsker 
dem. 
Jeg er ung på seksten med håb og drømme 
så let på fod med tanker så ømme. 
Jeg er brud på tyve med roser på kind, 
i mit eget hjem går jeg lykkelig ind. 
Jeg bli'r mor og bygger et hjem så trygt 
og værner mine mod kulde og frygt. 
Og børnene vokser - sorger og glæder 
med årene veksler, vi ler og græder. 
Så flyver ungerne bort fra reden, 
min mand mig trøster, vi nyder freden. 
Vi når de halvtreds, og børnebørnene kom-
mer 
og bringer uro og glæde hver sommer. 
 
 
 

Men så kommer sorger og tunge dage, 
min mand er død, jeg er ene tilbage. 
 
For børnene har nu selv børn og hjem, 
og der er meget, der optager dem. 
Og borte er alle de gode år, 
de glade dage og gode kår. 
Nu piller alderen fjerene af mig, 
min ynde og kraft bliver taget fra mig,  
for ryggen er bøjet,  og synet svigter, 
jeg har ikke kræfter til dagens pligter.. 
mit hjerte er tungt, og mit hår er gråt, 
med hørelsen er det også lidt småt. 
 
Men inden i dette gamle kadaver 
er der endnu levende, smukke enklaver, 
dér lever barndom, ungdom og steder, 
dér lever minder, sorger og glæder. 
De gladeste minder i sindet synger,  
skønt alderens byrde mit hjerte tynger. 
Og smertelig nemmes den tunge lære, 
at intet kan blive ved med at være. 
 
Hvad ser du, Søster - en gammel, besværlig 
træt lille kone? - Nej, vær nu ærlig! 
Se nærmere til - måske kan du finde 
et barn, en brud, en mor - ja, en kvinde. 
Se mig, som sidder der inderst inde,  
det er mig, du skal prøve at se og finde. 
 

Digt: indsendt af Jørgen Geertsen 



Redaktørens vaniljekranse 
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500 gram mel 
375 gram margarine 
250 gram sukker 
1 æg  
1 kn. spids hjortetakssalt  
1tsk vaniljesukker 
Kornene fra en stang vanilje. 



21. august var der indbudt til fiske-
symfoni på Atkærcenteret, det blev 
noget af et tilløbsstykke med ca. 50 
tilmeldte. Det er dejligt at se midt i 
en coronatid, 
 at folk gerne vil ud blandt andre, 
med de restriktioner, der nu er. 
Symfoniholdet havde heldigvis for-
beredt sig, så vi var klar til at modta-
ge de mange mennesker. Der var 
stillet sprit op flere steder og borde 
og stole var stillet op med god af-
stand, så man kunne overholde co-
ronarestriktionerne. 
Maden blev serveret af symfonihol-
det, iført mundbind og latexhandsker. 
Det gik stille og roligt, et bord ad 
gangen, så det tog lidt tid, men hel-
digvis vistes der megen tålmodighed. 
Der var lavet om på menuen, således 
at der ikke var noget røget. Fiskefile-
terne og muslingesuppen var nyt, og 
det var der mange der roste. 
Vi sluttede af med kaffe og hjemme-
bagt og det store traditionsrige lotteri. 
Dagen sluttede kl. ca.16.00, hvor der 
blev ryddet af, vasket op, sat borde 
og stole på plads. Mange af gæsterne 
var heldigvis flinke til at hjælpe til. 
Desværre måtte vi lade teltene stå, da 

Fiskesymfoni en stor succes 



de var våde, de blev taget ned lørdag 
eftermiddag, også her var der god hjælp 
fra gæster. 

En stor tak til alle der hjalp, uden dem ville 

det være umuligt at lave et sådant arrange-

ment.                                        Per 



29. sept. 2020. Vejret var fra den gode 
side, da ca. 20 forventningsfulde pensi-
onister fra aktivitetscentrene i Slagelse 
kommune havde sat hinanden stævne 
på kajen ved Føtex i Korsør.  

Udviklingskonsulent Pernille og co. havde ar-
rangeret en havfisketur med Hanne Berit, stem-
ningen var god lige fra starten, nok pga. det go-
de vejr. Der blev handlet børsteorm ombord på 
skibet, så der kunne fiskes efter fladfisk. 

Med Hanne Berit på fisketur på Storebælt 



Vi sejlede ud til Storebæltsbroen 
og lå lidt nord for broen  det meste 
af  dagen. 
Der blev fanget nogle få makreller 
et par fladfisk og et par pæne 
torsk. 
 Hen på eftermiddagen prøvede 
skipper at finde fisk på sydsiden af 
broen, men med lige så lidt held 
som på nordsiden, men alt i alt en 
vellykket dag med god stemning 



og grillede frankfurtere (20.- kr.) og hertil 
gratis kaffe. 
Vi fik fast grund under fødderne kl. ca. 
16. 
En stor tak til Pernille og co. for et godt 
arrangement, det må gerne gå hen og 
blive en tradition. 
 

Lidt om Hanne Berit 
Hanne Berit blev bygget på Sydhavns-
værftet A/S København og søsat den 8. 
december 1945.  
Leveret til Det danske Søværn i 1946, 
hvor det sejlede som minestryger under 
navnet MSK 6 indtil 1951, hvor det skif-
tede navn til Lindholm og sejlede som 
orlogskutter indtil april 1975. 
Blev solgt til lystfiskerfartøj 12. juli 
1976, og skiftede siden ejer 26. 
april,1986, til det nuværende rederi. 



Se på disse to billeder, sikke en forskel! 

Jørgen Geertsen har ved hjælp af elektroly-

se forvandlet gamle rustne svensknøgler til 

skinnende og funktionsdygtige svensknøg-

ler. 

Elektrolyse er en måde at adskille et stof på 

ved hjælp af elektricitet.  

Ordet elektrolyse blev skabt/opfundet af 

videnskabsmanden Michael Faraday. Sæt-

ter man jævnstrøm til en væske i et elektro-

lysekar, vil væskens positive ioner 

blive tiltrukket af katoden (plus), 

mens væskens negative ioner vil 

blive tiltrukket af anoden (minus) 

 

Det skal du bruge: 

1 plastspand/kar eller lign. 

vand 

soda 

1 lade apparat eller lign. - min. 6V 

8-10A ( Evt. en 12volts bilbatte-

rioplader) 

1 offer-anode - enten jern eller 

rustfrit stål. Husk at denne med 

tiden forsvinder. 

1 rusten ting du 

gerne vil have pæn 

igen (emne) 

 

Fyld vand i spanden 

så emnet kan dæk-

kes. 

Hæld en "skwis" 

soda i spanden. 

Rør rundt. 

Tilslut minus (sort) 

klemmen til emnet 

og nedsænk dette i 

vandet 

Tilslut plus (Rød) til offer-anode og nedsænk 

denne i vandet - den må IKKE røre ved emnet 

da det ellers kortslutter. Du skal IKKE putte 

plus "klemmen" under vand da, den vil for-

svinde sporløst. 

Tænd strømkilden og se rust og maling boble 

af. 

Genialt - ikke. 

Gammelt værktøj bliver som nyt 



 

Hollandsk kreuter (julesnaps) 
Det skal du bruge: 
1 hel flaske Brøndum snaps eller vodka 
5 g pomeransskal 
5 g stjerneanis 
5 g tormentilrod ( Matas eller helsekost) 
5 g granuleret lakridsrod ( Matas eller helsekost) 
2 g hele nelliker 
 
Trækketid 3 dage, hvorefter bitteren filtreres. 
Af krydderierne kan tages et andet aftræk med en trækketid på 4-6 dage 
og de to træk blandes for en ensartet bitter. Farven er gylden rød. Bitteren  
vinder ved lagring, især i længere periode. 
Hollandsk kreuter var i gamle tider, dengang Holland var en af Europas 
største søfartsnationer en del af lasten og det var sømandens ret at kræve 
sin daglige ration. 
 Hollandsk kreuter er en førsteklasses bitter på en kold dag. 
                                                                                    V. h Jytte 
 


