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Mandag den 5. september kl. 10.30 får afdeling 3 besøg af en cellist og en ballet-
danserinde. Cellisten hedder Eva, og hun sidder og spiller på gangen, mens Mie, bal-
letdanserinden, danser imellem gangen og beboernes lejligheder. 
 
Mandag den 12. september kl. 10.30 får afdeling 2  
besøg af Eva og Mie. 
 
Mandag den 19. september kl. 10.30 får afdeling 1 
besøg af Eva og Mie. 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Torsdag den 15. september kl. 10.30 kommer Cirkus Trapez på besøg med fire arti-
ster, dyr samt alle de popcorn, vi kan spise. 
 
Kom ned og vær med til en skøn formiddag i artisteriets-tegn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Bålhygge den 21. september kl. 10.30 med Lars på guitar. 
Kom ned og lad os hygge os sammen rundt om bålet med god musik. 
Vi står for lidt godt til ganen i form at lidt kagelækkerier. 
Hilsen Oasen 
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Tirsdag den 23. august fik vi endelig besøg af Martin og Stine igen. Endnu engang fik 
de os til at synge og danse med på deres brede vifte af kendte danske sange. Med pail-
letjakker og lækre parykker samt deres fantastiske udstråling gik de rent ind hos alle.  
Vi glæder os allerede til at de kommer igen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Vi har haft besøg af de sødeste ugler, det var en fantastisk oplevelse for alle. 
Vi kan garantere, at Martin kommer igen, når uglemor og far har født det næste kuld 
unger. Vi glæder os allerede. 
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På afdeling 1 er vi gået i gang med at træne overarme og ”mormor” arme med vægte, 
og det er en stor succes hos både mænd og kvinder.  
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Når man nu ikke kan lide krøllede t-shirts,  Harry synes det var hyggeligt med en 
så er det godt der er mulighed for at stryge sodavand, og samtidig sidde og kigge 
dem. Så Jytte giver den gas….  På høns  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

Kom og vær med, næste gang 
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Torsdag 1 Carrygryde m. æbler og ananas, ris, spidskålssalat  ærter Blommegrød m. mælk/fløde
Fredag 2 St. kylling, skysauce, bagt kartoffel/kryddersmør, bl. salat/dressing Ymerfromage m. kirsebærsauce
Lørdag 3 Gl. skinke m. flødekartofler og blandet salat Dessertost, kiks og frugt
Søndag 4 Husarsteg/bacon, champignon, skysauce, kart., æble-sellerisalat, gele Nougatis m. henkogte pærer
Mandag 5 Boller i selleri, kartofler og spidskålssalat/ ærter, tomat, melon Tomatsuppe m. brød
Tirsdag 6 Hakkebøf m. bl. løg, skysauce, kartofler og tomatsalat   bønner Jordbærgrød m. fløde
Onsdag 7 Café Nygård lukket pga. sommerfest kl. 12.00 - 15.30
Onsdag 7 Kl. 18.00 Klar suppe m/ suppeurter,  kød og melboller , flutes Ost - brød og peberfrugt / vindruer
Torsdag 8 St. flæsk/paneret flæsk, persillesauce, kart., gulerødder Æblegrød m. mælk
Fredag 9 Dampet fisk, hvidvinssauce, kartofler, citron, forårsløg og grilltomat Ymerkoldskål m. ferskner, chrunch
Lørdag 10 Farserede porrer, skysauce, kart., gulerødder og rødbeder Pandekager m. syltetøj
Søndag 11 Beuf Stroganoff, kartoffelmos, asier og bønner Pærer Belle Helene
Mandag 12 Frikadeller m. urter i, stuvet hvidkål, kartofler, gulerødder Hyldebærsuppe m. æbler, tvebakker
Tirsdag 13 Stegt fisk, persillesauce, kartofler, citron, remoulade og broccoli Chokolademoussé m. flødeskum
Onsdag 14 Grønsagsbolognaise m. flute, spidskålssalat m. æble, ærter, tomat Stikkelsbærgrød m. mælk
Torsdag 15 Wienerkarbonade, bearnaicesauce, kartoffelbåde, bld. salat  Gulerodssuppe m. chili, creme fraiche
Fredag 16 Forloren hare, skysauce, kart., broccolisalat og gelé   Tarteletter/skinke, ærter & gulerødder, persille
Lørdag 17 Koteletter i fad (løg, tomat, champignon), ris og bld. salat, dressing Frugtcocktail m. råcreme
Søndag 18 St.nakke á la rullesteg/æbler og svesker,kart.,skysauce, rødkål  Hindbærgrød m. fløde
Mandag 19 Hvidkålsrouletter m. skysauce, kart., brunet kål og rødbeder Frugtsuppe m. fl. Skum
Tirsdag 20 St. kalvelever m. bl. løg, kartofler, asier og tomatsalat    Vanillebudding m. jordbærsauce
Onsdag 21 Forloren skildpadde m. halve æg, sherry og flute Rabarberkage m. smuldredej, fl. Skum
Torsdag 22 Kogt kalvespidsbryst m. peberrodssauce, kart., porrer Klar suppe m. boller og urter
Fredag 23 St. revelsben m. skysauce, kartofler, rødkål og melonsalat Fr. brød m. ost, peberfrugt, vindruer
Lørdag 24 Hofgryde (svinekød, tomat, bønner, champignon), urtekart. mos, surt, ærter Jordbærfromage
Søndag 25 Hamburgryg, bearnaicesauce, kartofler, blomkål og gulerødder Isdessert
Mandag 26 Frikadeller m. skysauce, kart., blandet grønt Juliennesuppe m. brød
Tirsdag 27 St. fisk m. persillesauce, kartofler, citron og gulerodsråkost  bønner Solbærgrød m. fløde
Onsdag 28 Skipperlabskovs, persillesmør, hjemmesyltede rødbeder Bagt æblekage m. flødeskm
Torsdag 29 Kinesisk risret (svinekød, tomat, carry, ærter, perleløg, cocktailp.), ris, surt Maskeret blomkål/asp.,rejer, tomat, agurk, flute
Fredag 30 Brændende kærlighed, m. løg og bacon,  rødbeder Pandekager m/ syltetøj

Menuplan for september 2022
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Kære beboere. 
 
Så er jeg tilbage med et indlæg til Senioravisen, efter en lille kort sommerpause i au-
gust måned. Jeg har afholdt 3 ugers sommerferie  Sommeren har været en fornøjel-
se for mit vedkommende, rig på gode og dejlige varme sommeroplevelser. Det blev 
til 2 dejlige vandreture dels på Island og i Irland samt i sommerhus i sommerlandet på 
Sjællands Odde.  
Sommeren på centret har klart været bedre end i 2021, men der har været episoder, 
hvor det har været særdeles svært at skaffe vikarer til afdelingerne. Vi oplever at situ-
ationen er ved at bedres, da de faste medarbejdere efterhånden vender tilbage fra de-
res velfortjente ferie. På trods af udfordringerne med manglende vikarer, har alle 
medarbejdere heldigvis været gode til at samarbejde på tværs af afdelingerne. Alle 
har været meget ansvarlige og budt ind på ekstra vagter, så vi har kunne få hverdagen 
til at hænge sammen, på den bedst mulige måde.   
 
Slush ice maskinen som er doneret af vores frivillige bestyrelse NYSerne, er blevet 
brugt ganske flittigt, ja den har nærmest kørt i døgndrift alle hverdage og kører fort-
sat, så den kan medvirke til, at alle vedligeholder væskebalancen. Hvilket fortsat er 
en meget vigtig opgave, navnlig her i sommervarmen.  
 
Som tidligere nævnt er der arrangeret en fælles sommerfest onsdag den 7. septem-
ber fra klokken 11.30 til 15.30. Der har været ophængt opslag, og både beboere og 
deres pårørende er inviterede.  
Festudvalget, bestående af beboere og personale, har planlagt sommerfesten. Vi håber 
det kan blive et udendørssommerarrangement, hvor der vil være boder med forskel-
ligt mad og drikke, samt underholdning ved ”ABBATIZERS”, der spiller og synger 
de kendte ABBA numre. Vi håber selvfølgelig at vejret er med os denne dag.  Samme 
dag får vi besøg af Socialudvalget samt den nye direktør Cecilie Engell for Social 
og sundhedsforvaltningen, så vi håber, at der bliver tid til et kig ud i haven til jer og 
boderne.  
 
Hen over sommeren har der været oplevelsesture med centerbussen. Frivillige fra 
NYSerne har kørt afdelingernes beboere rundt i sommerlandet, der har løbende været 
billeder i Senioravisen, så vi alle kan få et indblik i de gode og sjove oplevelser. Vi 
takker NYSerne mange gange for dette super gode initiativ! Beboerne har nydt de 
gode sommeroplevelser.  
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Husk fortsat at bruge haven og terrasserne, når vejret er til det! Og husk også, at det 
er muligt at låne centrets 2 personers cykler, nøglerne kan udleveres på afdelinger-
ne.  
 
Årets ”Frivillighedsmiddag” bliver torsdag den 3. november, hvor alle centrets 
frivillige bliver inviteret til et takkearrangement.  
Vi ønsker på denne dag at takke de mange frivillige hjælperne, der hver dag gør en 
særlig indsats her på centret! 
 
Årets ”Frivillighedsdag” er fredag den 30. september og i den anledning har NY-
Serne og personalet fra værestedet Oasen igen i år arrangeret en happening foran Su-
per Brugsen, på selve frivillighedsdagen. Vi vil med boden gerne invitere borgere fra 
lokalområdet over på centret. Her kan de fremmødte møde centrets frivillige samt 
høre de frivillige selv fortælle om deres indsats på centret. Vi håber dermed at re-
kruttere flere frivillige, så der fortsat er hjælpende hænder på centret! Er der pårø-
rende der ønsker at være frivillig på centret, så kontakt personalet i Oasen.  
 
 
Med venlig hilsen  
Centerleder Marianne Strømsted  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Så starter banko op igen efter sommerferien. 
 

Tirsdag den 13. september. Vi starter med salg af plader kl. 13.00. 
 

Vi håber at se mange nede til 4 hyggelige spil. Vi serverer kaffe 
og lidt koldt at drikke. 

 
 

På gensyn 
Hilsen Oasen 
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Tirsdag den 27. september 2022 afholder støtteforeningen ”NYS” fælles 
filmaften for beboerne på Ældrecentret Nygårds Plads. Vi starter kl. 19.00 og 
det er gratis. Alle 3 afdelinger og flexpladserne er inviteret. 
Der vil være gratis popkorn og sodavand, som der hører sig til, når man skal i 
biografen. 
Hvis man som pårørende ønsker at deltage, koster det 20,00 kr. pr. person. 
 

Vi har endnu ikke helt på plads hvilken film der vil blive vist. 
I skal nok - i god tid - få oplysninger omkring filmen. 

Sæt allerede nu X i kalenderen den 27. september.  
 

 Det plejer at være hyggeligt og med en dejlig stemning. 
 Snak sammen på afdelingerne om det ikke var noget, som I skal 

se sammen. 
 

Med venlig hilsen 
Støtteforeningen ”NYS” 
Vi glæder os til og se jer. 

Fælles film aften i Cafe Nygård 

Aftens film 
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Her er lige et lille udpluk hvor vi 
har været ude og køre med de 
dejlige beboere fra alle 3 
afdelinger på Ældrecentret 
Nygårds Plads. Det har været 
nogle hyggelige ture, hvor vi er 
kommet langt omkring. Det var 
ture som I beboere selv har 
ønsket. Vi - Ellen og Freddy - 
kørte bare bussen, og fortalte 
lidt om det vi så undervejs. 
Turene sluttede altid af med en 
stor is eller en frokost. I er nogle 
dejlige mennesker, og I gør det 
let for os. Mange tak for de 
oplevelser, vi har fået sammen 
med jer.                                                  
Fra Ellen og Freddy 
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Her i sommer har vi bl.a. nydt at spille banko på afdeling 1. Èn af vores beboere har 
tilbudt at være opråber, og gør det til stor glæde for resten af beboerne. 
 
De bedste sommerhilsner 
Ann Wolffberg /Afdeling 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Den 27. juni fyldte Sarah 40 år og dette blev fejret af hele afdeling 3. 
På 3. sal spiste vi lagkage på altanen og beboerne havde i fællesskab købt en smuk 
buket til Sarah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


