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Cafe Nygård lukker  
Det er af Brøndby kommune besluttet, at de tre cafeer for hjemmeboende pensionister, 
ikke længere skal være en del af de tre Ældrecentre. 
 
Cafe Æblehaven, der ligger i Ældrecentret Æblehaven lukker pr. 30. november 2022. 
Cafe Glenten, der hører sammen med Ældrecentret Gildhøjhjemmet og Cafe Nygård, 
der hører til her på Ældrecentret Nygårds Plads lukker pr. 1. marts 2023. 
 
I stedet for, vil der oprettes caféer i kulturhusene som Kulturhuset Kilden og 
Kulturhuset Brønden. Her vil man skabe nogle caféer for en større målgruppe, altså 
ikke kun pensionister, men andre der har behov for at komme og købe et måltid mad, 
og som måske ønsker at spise i selskab med andre. 
 
Café Nygård hed i starten Café Kilden, og lå fysisk i Kulturhuset Kilden. Det var 
køkkenet på Nygårds Plads der servicerede denne café. Maden blev produceret på 
Ældrecentret Nygårds Plads, og transporteret via bil til Cafeen i Kilden. Her var det 
også personale fra køkkenet på Nygårds Plads, der solgte maden, og havde god kontakt 
til områdets pensionister. Caféen blev en succes. 
 
Café Kilden åbnede 1. april 2001. Da Ældrecentret Nygårds Plads blev udvidet med 
Etape 3, i 2009, besluttede man at Café Kilden skulle flytte over til Ældrecentret 
Nygårds Plads, og blev derved til den nuværende Café Nygård. 
 
Cafeen på Nygårds Plads opleves som et stykke liv her på centret. Dagligt kommer 
byens borgere for at købe mad, men også for at mødes med andre, således at man 
dagligt kan ”ordne verdenssituationen”, samt følge med i hinandens ve og vel! 
Dette liv bliver nu en del af livet i kulturhusene, fra omkring 1. marts 2023. 
 
For jer beboere her på Ældrecentret Nygårds Plads, vil man stadigvæk kunne købe mad 
til sine pårørende, hvis de en dag har lyst til at spise sammen med jer. Maden bestilles 
som hidtil i centralkøkkenet, men skal nu betales i administrationen. 
Det samme vil gælde ved bestilling af f.eks. kringle eller lagkage til fødselsdag, - eller 
andet. – Køkkenet vil ikke længer have kasseapparat, ej heller dankortautomat, men 
man vil kunne betale i centrets administration.  
 
Visiterede dagcentergæster vil stadig komme her på centret, og de vil stadigvæk få 
mulighed for at købe mad, både varm og kold mad. Her vil der blive oprettet en 
bestillingsordning. 
 
Vi kommer til at savne det ekstra liv som cafeen giver. En epoke er slut for os her. 
Men, når alt er faldet på plads, skal det nok blive godt for byens pensionister, og også 
for os. 
 

 Eva Nielsen 
Køkkenleder 
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Melodi: Højt fra træets 
grønne top 
 
Julen, den er godt på vej 
Sneen daler stille 
Du skal rigtig hygge dig 
Klementiner pille 
Juleøl og risengrød 
Gør din julenæse rød 
December varer længe 
Koster mange penge 
 
Jul på Nygårds Plads er rart 
Julepynt skal hænge 
Ingen steder skal være bart 
Julen varer længe 
Julefrokost, lækker mad 
Flæskesteg på julefad 
Ris á la mande og gaver 
Konfekt i vores maver 
 
Juletrekamp, bankospil 
Vi går lige til stregen 
Vi har brug for at du vil 
Være med på legen 
Uden dig, det ikke blir´ 
Ligeså hyggeligt som de sir´ 
Julen er til hygge 
Den skal vi sammen bygge 
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Tirsdag den 1. november kom der igen fokus på vores idrætscertificering. Vi fik et 
oplæg omkring sanser og sansestimulation, som vi skal ud og prøve af på jer skønne 
beboere. Der blev talt teori, leget med snore, løftet kolleger ved hjælp af kun fire fingre, 
givet massage og deltagerne blev udfordret på hukommelsen ved hjælp af to farvede 
bolde. Det var faktisk så udfordrende, at en af deltagerne råbte ”jeg føler mig dement”, 
da øvelsen blev for svær.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der er stor tilslutning til afdeling 1’s kostrådsmøde, hvor beboerne kan komme med 
ris og ros, ønsker mm. til køkkenet. På mødet deltager køkkenleder Eva og Ulla der 
arbejder i køkkenet.

Ann/pædagog
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På Flexpladserne er opgaverne og fornøjelserne mange. En dag i november, havde de 
fornøjelsen af at overraske et nygift par med æresport, blomster og bobler. Sikke en 
bevægende dag i kærlighedens tegn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Onsdag den 2. november prøvede vi at afholde ældresang samtidig med besøg af dag-
plejebørnene. Det var en stor succes og der gik hurtigt næsten en hel time med at synge 
forskellige børnesange. Til trods for at der kun var fire børn, vakte især et af børnene 
stor jubel med hans leg med balloner. 
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Kære beboere og pårørende, samt personale.

December måned kalder, kalenderlyset tændes for første gang, og vi nærmere os med 
raske skridt julen og det nye år. Tankerne er allerede begyndt at kredse om julepynt-
ning, julegodter, juledekorationer, julemad, gran, juletræer, grankogler, stearin-
lys, sne, gaver og hvad der ellers hører denne skønne juletid til.

Jeg finder selv denne tid meget hyggelig med de mange dejlige traditioner. Der er også 
i år arrangeret busture i de sene eftermiddagstimer ved de frivillige NYSere Freddy og 
Ellen, så I beboere får mulighed til at opleve juleudsmykningen og julelysene i Kø-
benhavn.

Juletraditionen tro på Ældrecentret Nygårds Plads, er der arrangeret fælles julefrokost 
for beboere og personale onsdag den 7. december kl. 12.00 på afdelingerne. Der er 
hængt opslag op på etagerne, med informationer om arrangementet. Jeg håber vi sam-
men i festligt lag kan nyde julemaden, godterne, julesangene og hinandens selskab. 
Det traditionelle julelotteri med mulighed for at vinde flotte præmier bliver vi heller 
ikke snydt for.

Centrets festudvalg med repræsentanter af beboere og personale har stået for planlæg-
ningen af arrangementerne juleaften og nytårsaften for centrets beboere. En ”frivillig 
hjælper fra NYSerne, Freddy og hans svigersøn giver i år en hånd med ved Nytårsaf-
tens fyrværkerishow i haven. Tak for det kære NYSer.

Alle beboere modtager som vanligt i slutningen af året et brev fra Brøndby Kommune 
vedrørende prisreguleringer for ydelserne i Servicepakken, som følge af den alminde-
lige prisudvikling.

Vi har på centret en ”pårørendemailliste”, hvortil der fra centerlederen løbende sendes 
informationer til jeres pårørende om småt og stort på centret. Hvis dine pårørende 
mangler at blive tilmeldt, er det selvfølgelig altid muligt! Kontakt administrationen.
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Ældrecentret Nygårds Plads.
Tak for jeres imødekommenhed!

Tak for jeres forskellige personligheder, 
der giver centret et helt specielt præg!
Tak for de mange hyggelige stunder, 

vi har haft sammen i dette år.
Alle ønskes en glædelig jul, 

samt et godt og lykkebringende nytår.

Mange julehilsner fra
centerleder
Marianne Strømsted

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

På afdeling 1 har vi stor glæde af kort klubber på begge etager. På 1. sal bliver der 
også drukket porter og citronvand når vi spiller 500.

Ann / pædagog på afdeling 1

Ældrecentret Nygårds Plads.
Tak for jeres imødekommenhed!

Tak for jeres forskellige personligheder, 
der giver centret et helt specielt præg!
Tak for de mange hyggelige stunder, 

vi har haft sammen i dette år.
Alle ønskes en glædelig jul, 

samt et godt og lykkebringende nytår.
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Torsdag 1 Stegt fisk m. persillesauce, kart., bagte gulerødder Blommegrød m. mælk/fløde
Fredag 2 Kogt spr. nakke m. aspargessauce, kartofler, porrer Æbleskiver m. hjemmelavet syltetøj
Lørdag 3 St. kylling, bagt kartoffel/persillesmør, skysauce, bld. Salat/ dressing Is m. vafler
Søndag 4 Flødegullash m. kartofler, bønner og surt Jordbærfromage
Mandag 5 Farserede porrer, skysauce, kartofler, dampede grønsager Tarteletter/ ærter, gulerødder og skinke
Tirsdag 6 Vegetarisk gryde/urtekartoffelmos, råkost (hvidkål, gulerødd. appelsin) Rabarbersuppe m. flødeskum
Onsdag 7 Julefrokost for beboerne fra 12.00 - 15.00  - Se opslag Kl. 18.00: Aspargessuppe m. flute
Torsdag 8 Flæskesteg m. skysauce, kart., rødkål og franske kartofler Jordbærgrød m. fløde
Fredag 9 Forloren hare m. vildtsauce, kartofler, gelé og broccolisalat Bagt æblekage m. flødeskum
Lørdag 10 Dampet fisk, hvidvinssauce, kartofler og broccoli Sveskegrød m. fløde
Søndag 11 Hofgryde m. kartoffelmos, surt Ymerfromage m. kirsebærsauce
Mandag 12 Hjerter i flødesauce, urtekartoffelmos, broccoli-rødbedesalat, gelé Æblegrød m. mælk/fløde
Tirsdag 13 Rosenkålsgratin m. tomatsauce, brasede kartofler Risengrød, kanel, smørklat, hvidtøl
Onsdag 14 Gule ærter, kogt spr. nakke og medisterpølse, sennep, rødbeder Appelsin 
Torsdag 15 Stegte sild, persillesauce, kartofler og gulerodsråkost/ ananas, rosiner Æbleskiver m. syltetøj
Fredag 16 Hakkebøf/løg, skysauce, kartofler - hvidkålssalat Tunmoussé m. flute, citron og brød
Lørdag 17 Nygårdsgryde m. kartoffelmos, bønner og surt Pandekage m. is, syltetøj
Søndag 18 Glaseret skinke/ stuvet spinat, brunede kartofler, gulerødder Hindbærgrød m. fløde
Mandag 19 Frikadeller m. stuvet hvidkål, rødbeder Hyldebærsuppe m. æbler og tvebakker
Tirsdag 20 Grønsagslasagne m. spidskålssalat og flute Maizenagrød, kanel, smør og saft
Onsdag 21 Fiskefrikadeller m. hollandaicesauce, kartofler, bld. spidskålssalat Tomatsuppe 
Torsdag 22 Sylte m. flødekartofler, rødbeder og bld. Salat Skovbærgrød m. mælk/fløde
Fredag 23 Fynsk gullash m. kartoffelmos, asier og broccoli Risengrød, kanel, smørklat, hvidtøl
Lørdag 24 Ande- og flæskesteg/skysauce, hv. og brune kart., rødkål, ½ æbler m. gele, fr. kart., asier Ris á la mande m. kirsebærsauce
Søndag 25 Kogt kalv m. peberrodssauce/korende, kart., gulerødder - Klar suppe m. boller, kuvertbrød
Mandag 26 Mørbradbøf m. bl. løg, champignon, kartofler, skysauce, asier Appelsinfromage m. flødeskum
Tirsdag 27 Millionbøf m. kartofler, surt og grønsager Mannagrød, kanel, smør og saft
Onsdag 28 Boller i carry, ris og kogte porrer Chokolademousse 
Torsdag 29 Krebinet m. stuv. grønærter og gulerødder, kartofler, persille Solbærgrød m. mælk/fløde
Fredag 30 Dampet laks m/ hollandaisesauce, kartofler, gulerod og broccoli Fløderand m. jordbærsauce
Lørdag 31 Nytårsarrangement m. uspec. smørrebrød Frugt - godter og nytårsskål/ kransekage

Menuplan december 2022
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Dampet laks m/ hollandaisesauce, kartofler, gulerod og broccoli
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Tirsdag den 15. november fik afdeling 3 besøg af kirken. Temaet var jul og der blev 
sunget sange, danset samt tændt lys, helt som vi plejer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Den 16. og 17. november fik vi besøg af 10. klasses elever fra linjen Samfund & Sund-
hed. De havde to dage, hvor de skulle prøve kræfter med det at være ansat på et ældre-
center. De skulle i den forbindelse selv lave nogle aktiviteter for og med beboerne og 
det kom der disse skønne billeder ud af. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Torsdag den 15. december kl. 14.00 får Nygårds Plads besøg af et Lucia-optog. De 
kommer fra Brøndbyøster Skoles SFO, Slottet og de vil komme rundt på afdelingerne 
og sprede lys og glæde. 
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Beboerne på afdeling 3, 1. sal har fået NADA gruppe behandling. 
Vi fik NADA-te og hørte relaxing music. Det var en god oplevelse for alle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Tirsdag den 15. november og mandag den 21. november fik afdeling 3 og afdeling 2 
besøg af trioen ”DeGodeGamle”. Der blev danset og sunget med til den store 
guldmedalje. Det eneste dårlige ved koncerterne var, at de var for korte……..  
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Fredag den 28. oktober fik vi mystisk besøg i vores fredagsbar, da tryllekunstner An-
ders kom forbi. Der blev tryllet en pengeseddel ind i en citron, der blev tryllet tørklæder 
om til frugt og der blev tryllet med pølsebrød. Til sidst blev der lavet korttrick og frem-
tryllet ballondyr. Der blev også fundet et nyt ”par” på Nygårds Plads, idet Ebert ”fri-
ede” til Rosa med en vaskeægte ballonblomst – tillykke til jer  
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Julefrokost    
        Onsdag d. 7. december 2022

                       kl. 11.45 – 15.00
         på afdelingerne

Kære alle sammen

Nu er det snart jul, og vi skal afholde vores julefrokost her på 
Ældrecentret Nygårds Plads. Julefrokosten bliver afholdt på af-
delingerne.

Festudvalget har besluttet, at vi skal have en traditionel julefro-
kost menu, med koldt bord og lune retter.

- Sild
- Rødspætter
- Æbleflæsk
- Ribbensteg
- Risalamande

Drikkevare bestående af: Tuborg julebryg, øl, vin, snaps, og 
vand. Der vil være julegodter og Bailey til kaffen.

Arrangementet er kun for husets beboere og personale.

Vi håber at se jer alle til en hyggelig eftermiddag.
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Skal vi spise økologisk mad? 
 
Den 25. oktober havde centralkøkkenet en temadag om økologi. 
Her blev køkkenpersonalet undervist af en ekspert på økologi, og tilberedte flere for-
skellige retter, beregnet til årstiden, som nu tæller efterår.  
Der blev lavet porresuppe, en efterårssuppe, karrygryde med bagt kartoffelmos, stegte 
løg, og to forskellige slags syltetøj, for at nævne nogen af retterne. Én af retterne var 
tilberedt med en erstatning for kød.  
Da alle retter var produceret, var det tid til at smage på maden. Hertil kom der beboer-
repræsentanter fra alle 3 afdelinger. Også repræsentanter fra Café Nygård deltog.  I alt 
var 11 borgere samt én personale fra plejen, mødt op.  
De enkelte retter blev vurderet. De fleste kunne lide det meste. Nogle synes, at de bagte 
løg var for stærke for deres maver. Den ene slags syltetøj var for tynd og for sur, efter 
manges smag, - så her må køkkenpersonalet gøre det bedre fremover   
Alle der mødte op, var generelt trygge ved ”denne økologiske mad”, som indeholder 
mange grønsager - og især årstidens grønsager. Det bliver jo det der kendetegner vores 
menuplaner fremover.  

 
Derfor tak til alle jer der var med til at vurdere vores nye islet 

 – Økologisk mad, der er årstidsbestemt. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Pårørende - Juleaften 2022  
 
Har du, som pårørende, lyst til at spise julemad med din kære, 
beboer her på ældrecentret, er det muligt. 
 
Man skal spise inde i beboerens bolig. 
Det koster 200,00 kr. pr. deltager.  
Maden bestilles og betales senest den 10. december, i Café Nygård. 
 
Der kan hentes fade i Café Nygård/ved Oasen, hvis man har behov for det. 
 
Husk at give Plejen besked, hvis man ønsker, som pårørende at spise med i be-

boerens bolig, denne aften. 
 

Glædelig jul….. 
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Mandag den 5. december kl. 10.30 får vi årets sidste besøg af Stine og Martin. Vi ved 
aldrig hvad de finder på af narrestreger, så kom ned i Café Nygård og find ud af 
det……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Torsdag den 15. december kl. 10.30 i Café Nygård, kommer Louise og Dennis forbi en 
sidste gang i år for at synge julen ind. Du kan glæde dig til en masse skønne julesange 
i godt selskab. Kom ned i Caféen og lad os ønske hinanden glædelig jul. 
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Efter 13 gode år, er centralkøkkenets opvaskemaskine slidt op. Nu får vi en sprit ny 
og vi glæder os SÅ meget til at tage den i brug. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Der bliver afholdt julegudstjeneste i Café 
Nygård den 20. december kl. 13.30. 
 
Kom ned i caféen og oplev en smuk 
julegudstjeneste af præst Lis. 
 
Der er efterfølgende kaffe og kage. 
 
På gensyn. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

    Jule-banko 
 

Årets sidste bankospil bliver den 13. december i Café Nygård. 
Vi starter med salg af plader kl. 13.15 og spillet går i gang kl. 
13.30 
Der vil være forhøjelse af gevinster på 1, 2 og pladen fuld. 

 
Håber at se mange af jer beboere. 
              Hilsen Oasen 


