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Den 4. oktober havde vi besøg af den fantastiske musik-duo Louise og Dennis. De fik 
endnu engang sat gang i en fest og der blev både sunget og danset til den store guld-
medalje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Tirsdag den 8. november mødes vi igen til banko i Café Nygård i stueetagen. Der er 
salg af plader fra kl. 13.15.  
 
Vi spiller denne gang 3 spil + et nissespil. 
 
Kom ned og råb BAAANNNKKKKOOOOOOOOOO 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Fredag den 18. november kl. 10.30 
kommer Bajrami Bolsjer igen på besøg i huset. 
 

Her vil årets sidste bolsjesalg finde sted.  
Så hvis der skal købes en lækker julegave eller blot en lækker 

gave til dig selv, så kom ned i stueetagen. 
 

Vi er sikre på at, der som altid, er smagsprøver. 
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Mortensaften  
 
Hvad er Mortens aften? 
Mortens aften er en kristen begivenhed, hvor Martin af Tours (Morten) hyldes ved et 
festmåltid med gås eller and. 
 
I Danmark blev historien om biskoppen i gåsestien første gang trykt i 1616, og 
Martin af Tours fik navnet Morten Bisp. Så med andre ord gemte Morten Bisp sig 
blandt en flok gæs for at undgå at blive udnævnt som biskop, og på mortensaften straf-
fer vi gæssene for at afsløre hans gemmested. Gæssene skræppede nemlig op, således 
at Morten blev afsløret, da han gemte sig iblandt gæssene. 
At servere andesteg Mortens aften, er gennem de senere år blevet en tradition i mange 
danske hjem, og vel nok på samtlige af landets plejehjem. 
Det har vi også gjort i mange år her på Ældrecentret Nygårds Plads. – Men, i år kan vi 
ikke fastholde traditionen med and, - der vil dog stadigvæk være ”god mad” denne 
aften. 
 
Jeg husker fra min barndom, at mange af mine skolekammerater fik almindelig mad 
denne aften. Et par af mine veninder glædede sig til, at de skulle have spaghetti og 
kødsauce, når de kom hjem fra skole. Andre skulle, som jeg, fejre at det var Mortens 
aften. Selv glædede jeg mig over, at vi skulle fejre aftenen, men i mit hjem fik vi re-
velsben og medisterpølse, med en dejlig brun sovs, rødkål og brune kartofler. Jeg hu-
sker, at vi talte om det i skolegården, og vejret var sådan rigtigt november-vejr, med 
småregn og mørke. Og så stå der og glæde sig til aftensmaden, som ovenfor beskrevet, 
det er sådan en ting som jeg altid vil huske. 
Min mor sagde, at når det var Mortens aften, så skulle vi have en ret med rødkål. 
Måske det er sådan vi skal tænke i år, her på Ældrecentret Nygårds Plads. Det viser sig 
nemlig at på grund af den dyre el, er der flere fjerkræopdrættere som har slukket for 
strømmen, og droppet opdræt af bl.a. ænder. Slagte ænder er blevet en mangelvare. 
 
Derfor har vi besluttet at servere: 
Kylling, stegt med æbler og svesker, skysauce, hvide og brune kartofler, rødkål, fran-
ske kartofler, ½ æble m. gelé 
Æblekage m. flødeskum 
 
Jeg håber at aftenen bliver festlig alligevel, at maden vil smage jer, også selvom det 
ikke lige er and i år. 
 
Eva Nielsen, Kostfaglig leder  
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Kære beboere. 
 
Novembers navn er afledt af det latinske ord novem, som betyder ni. Det skyldes, at 
november i det antikke Rom var årets niende måned. Den gamle danske betegnelse er 
slagtermåned; dyrene skulle opstaldes, og nu var det efterhånden så koldt, at man helt 
trygt kunne slagte og nedsalte uden risiko for, at kødet skulle blive fordærvet. Det er 
den sidste efterårs måned, men de gamle bønder vidste, at november godt kan være 
særdeles vinteragtig, ja at november i realiteten ofte er den første vintermåned.  
 
 
 
 
 
 
 
Her på centret er vi privilegerede ved at have mange frivillige hjælpere, både som Ny-
sere, vågekoner og besøgsvenner, hvilket vi er meget taknemlige for. Alle frivillige 
hjælpere bliver som vanligt inviteret til den årlige Takkemiddag, torsdag den 3. no-
vember her på centret. Arrangementet er en velment tak for den prisværdige indsats 
alle frivillige hjælpere yder her på centret. 
 
Alle jer beboere er i september tilbudt Corona- og influenzavaccinen, og har fået stik-
kene via egen læge. Corona betegnes ikke længere som en samfunds kritisk sygdom, 
men smitten stiger, og vi skal helst undgå smitten her på centret.  
Vi opfordrer derfor fortsat pårørende og besøgende til jer beboere, til at tage en antigen-
selvtest inden besøget. Selvtest materialet er placeret ved alle indgangene på centrene. 
På centret PCR tester vi igen hver 14. dag. Dette er torsdage fra klokken 14.30 til 15.00 
i lige uger i lokalerne over for Oasen. Hvis du som beboer er konstateret smittet med 
Corona skal du blive i din bolig i 4 dage, og personalet tager værnemidler på når du 
skal have hjælp til personlig hygiejne osv.  
 
I starten af november afholdes den årlige markvandring med repræsentanter fra ad-
ministrator FA09 og Teknisk Forvaltning. På mødet skal der drøftes forslag til den 
kommende vedligeholdelsesplan for både den indvendige som den udvendige del af 
bygningerne. Beboerrådsformanden Lisbeth Als deltager på jeres vegne i mødet. Hvis 
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der er ønsker eller andet til vedligeholdelsen, så er I velkommen til at kontakte Lisbeth 
eller varmesteren Torben Hansen.   
 
Årets julefrokost bliver afholdt onsdag den 7. december for alle jer beboere på centret. 
Der har været afholdt et festudvalgsmøde med beboerne og personalet, hvor der er blev 
drøftet og aftalt menu og underholdning.  
 
Centrets festudvalg skal snart i gang med at planlægge årets arrangementer for 2023. 
Hvis der er beboere der har lyst til at deltage i dette arbejde, er alle meget velkomne. 
Kontakt gerne medarbejderne i Oasen, hvis du har ideer eller andet.   
 
Efterårshilsner  
Centerleder  
Marianne Strømsted  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

Stop med gåturene 
 
Nu nærmer den tid sig, hvor vejret ikke altid arter sig, som vi gerne vil have det til. 
Derfor stopper vi med at gå torsdagene i november, december og januar.  
Vi starter op igen 9. februar 2023. 
Vi glæder os til at starte op igen, så vi kan komme ud og få lidt frisk luft.  
 

Med venlig hilsen 
På ”NYS´ERNES” vegne 

Gåholdet / Freddy 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Tirsdag den 1. december skal vi afholde vores aftenbanko i Café Nygård fra kl. 
18.30.  
 
Der er ekstra store præmier på højkant den aften. 
 
Kom ned i caféen og VIND! 
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Tirsdag 1 Flæskeæggekage, bacon, flæsk, tomat, purløg og rugbrød (Valgflæsk) Sveskegrød m. fløde
Onsdag 2 Kogt nakke m. lys sauce/muscat, kartofler og bønner Hvidkålsuppe
Torsdag 3 Forloren hare, hv. og brune kartofler, rysteribs, haricot vert Æblegrød m. mælk/fløde
Fredag 4 Stegt sild m. persillesauce, kartofler, citron og gulerodsråkost Hyldebærsuppe m. æbler og tvebakker
Lørdag 5 Ribbensteg, skysauce, hv. + brune kartofler, rødkål, franske kartofler Jordbærgrød m. fløde
Søndag 6 Hofgryde ( svinekød, hk. tomat, bønner, champignon) kartoffelmos/persille, surt Pæretærte m. creme fraiche
Mandag 7 Medisterpølse m. skysauce, kartofler, syltet græskar Blommegrød m. mælk
Tirsdag 8 Frikadeller m. stuvet hvidkål, kart., gulerødder Pandekager m. syltetøj
Onsdag 9 Dampet fisk, sennpssauce, kartofler, bønner Rabarbersuppe m. flødeskum
Torsdag 10 St. kylling/svesker, skysauce, hv. + brune kart., rødkål, ½ æble m. gelé Æblekage m. flødeskum
Fredag 11 St. kalvelever, løg, skysauce, kart., rødbeder Vanilliebudding m. jordbærsauce
Lørdag 12 Hamburgryg m. stuvet spinat, kart., bagte gulerødder is m. vafler
Søndag 13 Kalkunsteg m. svampesauce, ovnkartofler og ærter Sveskedessert m. råcreme
Mandag 14 Grønsagsbolognaise m. kartoffelmos, rødbeder Solbærgrød m. fløde
Tirsdag 15 Boller i carry, ris, spidskålssalat Bagte æbler m. kanel, flødeskum
Onsdag 16 Fiskefrikadeller m. hollandaicesauce, kartofler, rosenkål, gulerødder Tomatsuppe m. ostestænger
Torsdag 17 Irsk stuvning, rugbrød og rødbeder Maizenagrød, kanel, smør, saft
Fredag 18 St. revelsben, skusauce, kart., gelé og rødkålsråkost/pærer, tyttebær Ymerdessert m. frugtkompot
Lørdag 19 St. paprikakylling, bagt kartoffel, kryddersmør, skysauce, salat, agurksal. Citronfromage
Søndag 20 St. nakkefilet á la rullesteg, skysauce, kartofler, rødkål Jordbærgrød m. fløde
Mandag 21 Hvidkålsrouletter, skysauce, kart., brunet kål og rødbeder Frisk frugt
Tirsdag 22 Broget hverdagsgryde, kartoffelmos, surt Kærnemælksfromage m. hindbærsauce
Onsdag 23 Dampet fisk m. hvidvinssauce, kartofler, porrer Chokolademoussé m. flødeskum
Torsdag 24 Frikadeller m. varm kartoffelsalat, rødbeder Græskarsuppe m. brød
Fredag 25 Hakkebøf/løg, skysauce, kart., asier og rødbedesalat m. æbler/peberrod Jordbær-rabarbergrød m. fløde
Lørdag 26 Ungarsk gullasch, kartoffelmos, rødbeder Ymerfromage m. frugtsauce
Søndag 27 Provence - glaseret skinke, flødekartofler, spidskålssalat Nougatis m. vafler
Mandag 28 Lasagne m. flute og blandet spidskålssalat Blandet frugtgrød m. mælk
Tirsdag 29 Skinke m. kold kartoffelsalat, blandet salat Lun æbletærte m. flødeskum
Onsdag 30 Forloren and, skysauce, kartofler, rødkål Abricostrifli

Menuplan november 2022
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Mandag den 17. oktober var der gang i den i Café Nygård. Stine og Martin kom på 
besøg og som altid var der fællessang, fest, farver, mærkelig udklædning og denne 
gang også en fødselsdags-konfetti-bombe. 
Billederne siger mere end tusind ord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

OOBBSS  OOBBSS  OOBBSS  
 
Kære pårørende, cafégæster og gæster udefra. 
Fremadrettet opkræves kr. 20,- for at deltage i husets større underhold-
ningsarrangementer. 
 
Med venlig hilsen 
Oasen 
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Lørdag den 22. oktober kom der røg i køkkenet på 2. sal i afdeling 3, da Michele lavede 
dejlige pandekager. Der måtte åbnes døre op, men man kunne heldigvis ikke se hvor 
røgen kom fra, da det var lige så tåget inde som ude på grund af vejret. 
 
Pandekagerne blev nydt i fulde drag med sukker og syltetøj på. Nogle spiste dem til 
morgenmaden imens andre hellere ville vente til efter frokosten. 
 
Efter vi fik luftet ud og tågen havde lagt sig var det tid til at spille Halloween Banko, 
hvor der blev vundet grønne hekse kager og orange zombie studenterbrød.  
Koncentrationen var stor så det næsten lignede at der blev sovet, men blikket var bare 
stift nede på bankopladen, så man ikke fik misset et nummer. 
 
Michele siger tak for den rigtig hyggelig og dejlig lørdag  
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Tirsdag den 15. november kl. 13.30 får 
afdeling 3 besøg af trioen DeGodeGamle. 
Trioen består af Susan, Steffen og Kurt. 
Steffen spiller på slagtøj, Kurt på guitar 
og Susan synger. Trioen underholder med 
gamle danske viser, som vi alle kan synge 
med på.  
Afdeling 2 får besøg af trioen mandag 
den 21. november kl. 10.30  
og afdeling 1 får besøg af dem onsdag 
den 23. november kl. 13.30.  
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Onsdag den 16. november kl. 13.30 får vi besøg af Grand Prix dronningen Gry. Hun 
kommer på besøg for at underholde os med sit Grand Prix-show og hvis vi er heldige, 
kan det være hun vil vise os sit berømte rejehop  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tirsdag den 29. november kl. 10.30 får vi besøg af bandet Shubiforsjov DUO. Kom 
ned i caféen og vær med til at binde den råde tråd, og syng med på alle de gode gamle 
sange om hvaler, hunde og alpetoppe. 
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Vi har fået ny fast pianist om onsdagen. 
Han hedder Kristian og vil være her hver 
onsdag og afholde ældresang med os fra kl. 
10.30. Kristian er 39 år, professionel sang-
skriver, musiker, musiklærer, akkompag-
natør og korleder. Udover at være fast pia-
nist hos os, både udgiver og optræder Kri-
stian med originalmusik i eget navn, samt 
med fest- og dansemusik, både solo og med 
band. 
 
Kom ned til ældresang på onsdag og hils på 
Kristian og byd ham hjertelig velkommen. 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Onsdag den 12. oktober og mandag den 24. oktober var der en sød duft i hele stueeta-
gen. Vi havde nemlig besøg af Bajrami Bolsjer. Cemal Bajrami viste os hvordan han 
blandede de perfekte bolsje-masser med smag af både lakrids, hindbær og sågar vand-
melon. Vores job var at lave bolsjerne samt slikkepindene. Der blev grinet, æltet bolsje-
masse, klippet bolsjer, formet slikkepinde, puttet i poser og ikke mindst smagt på de 
lækre sager.  
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Afprøv din viden omkring Elvis Presley, udfyld tipskuponen.  
Kun ét kryds pr. spørgsmål    
  1 X 2 
1 Hvornår blev Elvis Presley født?       
  8. januar 1935 – 8. februar 1935 - 7. januar 1935       
2 Hvad hed Elvis Presley første Band?       
  TCB Band -The Blue Moon Boys - Million Dollar Quartet       
3 Hvornår blev Elvis Presley gift?       
  1 juni 1967 - 1 april 1967 - 1. maj 1967       
4 Hvad hed Elvis Presley kone?       
   Linda Thompson - JoCathy - Priscilla       
5 Hvad hed Elvis Presley datter?       
        Lisa Marie - Riley Keovgh - Finley Aaron-Lockwood       
6 I hvilken by blev Elvis Presley født?       
  Tupelo - Memphis - Nashville       
7 I hvilken studie indspillede Elvis Presley sin første plade?       
  RCA, - Stax Music - Sun Records       
8 Hvad hed den første sang som der blev spillet i radioen?       
  Heartbreak Hotel - That's All Right - My Happiness       
9 Hvad hed Elvis Presley manager?       
  Sam Phillips - Tom Parker - Vernon Presley       

10 I hvilken år var Elvis Presley i Europa?       
  1958 - 1960 - 1959       

11 Hvor mange sange har Elvis Presley indspillet?       
  Mellem (665 og 711) -  (500 og 550) -  (550-600)       

12 Hvor mange film har Elvis Presley medvirket i?       
  31 -  39 - 33       

13 Hvornår døde Elvis Presley?       
  16. juni 1977 – 16. august 1977 – 16. juli 1977        
     
 Navn:       

     

 Afdeling:       
 

                                                     

Vil du vinde en original Elvis Presley film plakat, fra den film som vi 
skal se? Så er her en tipskupon, som du skal løse omkring Elvis 
Preslev liv. Kuponen gælder kun for beboere på Ældrecentret Nygårds 
Plads. Løsningen kan afleveres i Maybritt dueslag i administrationen 
senest mandag den 7. november. Er der flere der har lige antal rigtige, 
vil der være lodtrækning.  

Vinderen vil få overrakt sin præmie på filmaftenen den 9 november                                                                                                                                            
Med Elvis hilsen og god arbejdslyst.                                                   
Fra støtteforeningen ”NYS” Freddy 

 


