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Kære Beboere

Corona pandemien påvirker desværre fortsat hverdagen på centret, både for beboere, 
pårørende og personale. Der er desværre fortsat smitte blandt beboere og personale. I
øjeblikket er der et højt fravær blandt personalegrupperne, da flere af personalets børn 
bliver smittet med corona så de derfor er nødsaget til at gå i isolation med deres mindre 
børn. Beboerne bliver forsat podet hver mandag, indtil videre. 
For at alle fortsat kan passe bedst muligt på jer beboere på centret er det vigtigt, at 
Sundhedsstyrelsens retningslinjer for indendørs besøg overholdes af alle pårørende og 
besøgende.
Der er fortsat et krav, at besøgende på centret skal kunne fremvise et gyldigt coronapas. 
Alle besøgende skal anvende mundbind, og opfordres til at tage en selvtest inden et 
besøg. På denne måde forhindrer vi mest muligt smitte med corona på centret.

NYSernes formand Freddy Rasmussen, har besluttet at han ved NYSernes næste ge-
neralforsamling til februar i år, desværre melder sin afgang som formand for NYSerne. 
Det er en meget trist nyhed for centret. Freddy har som formand ydet en kæmpe indsats, 
han vil virkelig blive savnet i denne funktion! Freddy har været med til at stifte for-
eningen og har præget det frivillig arbejde her på centret, med et stort og positivt en-
gagement. Freddy fortsætter heldigvis som mening og aktivt medlem i NYSerne, hvil-
ket alle er meget meget glade for! Vi holder selvfølgelig en afskedsreception for 
Freddy. Når datoen er fastlagt sættes opslag op herom. 

Ældrechef Lisbeth Sommer valgte at gå på pension den 1. december 2021. Det er lyk-
kedes os at få stillingen hurtigt genbesat, den nye ældrechef, Klaus Godsk Kolberg
er tiltrådt den 1. december. Vi gælder os til samarbejdet med Klaus, som har en stor 
portion ledelseserfaring i bagagen. Klaus Godsk Kolberg er under introduktion til om-
råderne i Ældre og Omsorgssektoren, og har allerede været på besøg på centret og i
afdelingerne. 

Centret har fødselsdag tirsdag den 1.marts. Centret bliver 34 år, ja det er en moden 
dame! Dette skal naturligvis fejres, og festudvalget har planlagt fælles morgenbord og 
lagkage på afdelingerne på selve dagen. Så sæt er stort kryds i jeres kalender.  
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Det er planlagt møde i brugerpårørenderådet den 2. marts, i lokalet over for være-
stedet Oasen. Hvis der er beboere eller pårørende der ønsker at deltage, vil det være 
kærkomment! Meget gerne repræsentation fra alle afdelinger! Så er der ikke nogen af 
jer beboere eller pårørende der vil prøve det?  
Hvad laver man i et Brugerpårørenderåd? 
Der afholdes møder i rådet ca. 4 gange årligt. Møderne planlægges i forbindelse med 
at tilsynsrapporter skal til høring i rådet. Desuden inddrages rådet om tilrettelæggelsen 
af hverdagen for beboerne på centret og om nye tiltag inden for alle områder der berører 
centret. Referat fra møderne sendes til alle beboere, rådets medlemmer, personalegrup-
perne og til ledelsen i Ældre og Omsorgssektoren.  
 
Sammensætning af rådet: 

• 1 beboer fra hver afdeling 
• 1 pårørende fra hver afdeling 
• 1 repræsentant fra Seniorrådet 
• centerlederen (er referent uden stemmeret). 

EEtt  ggaammmmeelltt  ddaannsskk  vveejjrrvvaarrsseell  ssiiggeerr::  
MMiilldd  ffeebbrruuaarr  vvaarrsslleerr  kkuullddee  ii  ppååsskkeenn..  
II  ffeebbrruuaarr  vvii  hheellsstt  vviill  ssee  hheeffttiigg  bbllææsstt  oogg  mmeeggeenn  ssnnee..  
KKoolldd  ffeebbrruuaarr  lloovveerr  eenn  ggoodd  vvæækkssttssææssoonn..  
LLuunn  ffeebbrruuaarr  lloovveerr  kkøølliigg  mmaarrttss..  
RReeggnn  ii  ffeebbrruuaarr  vvaarrsslleerr  ffrroosstt  ii  mmaarrttss..  
FFaallddeerr  ddeerr  kkuunn  lliiddtt  ssnnee  ii  ffeebbrruuaarr,,  mmåå  vvii  bbeellaavvee  ooss  ppåå  kkuullddee  ii  mmaajj..  
NNåårr  jjaannuuaarr  eerr  mmiilldd  oogg  ffeebbrruuaarr  eerr  lluunn,,  bblliivveerr  mmaarrttss  kkøølliigg..  

Venlig hilsen 
Marianne Strømsted 
Centerleder 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Mandag den 7. februar kl. 13.30 
skal danseskoene igen snøres og stemmen smøres. 

Louise og Dennis kommer nemlig på besøg igen og giver os et brag af en koncert. 
Vi mødes i Café Nygård. 
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Tirsdag 1 Koteletter i fad, ( champignon, hk. Tomat, løg, peberfrugt ), kart., grøntbld. Bagte æbler m. flødeskum
Onsdag 2 Boller i selleri, kartofler, spidskålssalat m. appelsin, solt. tomater Blommegrød m. mælk
Torsdag 3 Irsk stuvning m. rugbrød og rødbeder Risengrød m. kanel, smør og saft
Fredag 4 Hakkebøf/ løg, skysauce, kart., rødbedesalat/ æbler, peberrod, ærter Jordbærfromage m. flødeskum
Lørdag 5 Flødegullasch m. kartoffelmos, asier, marine. bønner/feta, porrer Tunmoussé m. flute
Søndag 6 Nakkesteg m. æbler og svesker, skysauce, kartofler, rødkål Hindbærgrød m. fløde
Mandag 7 Hamburgryg m. stv. spinat, kartofler, gulerødder, bagte selleri Banan og appelsin
Tirsdag 8 Broget hverdagsgryde ( millionbøf m. grønsager ), urtemos, surt Muffins m. ananas, flødeskum
Onsdag 9 Dampet fisk m. hvidvinsauce, kart., æble-dildsalat i yoghurtdress.           Chokolademoussé m. flødeskum
Torsdag 10 Kogt oksespidsbryst/ sur-sød peberrodssauce, porrer    gulerødd. Klar suppe m. boller og urter
Fredag 11 Forloren hare, vildtsauce, kart., hvide og brune, gelé, rødkålssalat Abricostrifli
Lørdag 12 Hofgryde ( svinekød, champignon, bønner, cocktailpølser ) kartoffelmos, surt Fersken & ananas m. flødekum
Søndag 13 Flæskesteg, skysauce, kart., rødkål og franske kartofler  bønner Sveskedessert m. råcreme
Mandag 14 Frikadeller m. stuvet hvidkål, kartofler, gulerods-æblesalat Blandet frugtgrød m. mælk/fløde
Tirsdag 15 Kogt spr. Nakke/ aspargessauce, kart.,, dampede ærter  porrer Solbærgrød m. fløde
Onsdag 16 St. kalvelever/løg, skysauce, kart., surt og bønner     blandet salat Kold rabarbersuppe m. creme fraiche
Torsdag 17 Grønsagsgryde m. ris og flute              dampet  hvidkål Tomatsuppe m. brødcrutoner
Fredag 18 St. flæsk m. persillesauce, kartofler, gulerødder   bagte rødbeder Vanillebudding m. kirsebærsauce
Lørdag 19 Glaseret skinke, flødekartofler, bld. spidskålssalat Citronfromage
Søndag 20 Bøf stroganoff, kartoffelmos, surt og bld. salat          gulerødder Æblekage m. flødeskum
Mandag 21 Boller i carry, carrysauce, ris og ærte, gulerod, blomkålsblanding Jordbærgrød m. fløde/mælk
Tirsdag 22 Millionbøf m. kartoffelmos, spidskålssalat m. dressing Ymer m. solbær
Onsdag 23 Gule ærter/spr.  nakke og pølse, kartofler, sennep, rødbeder Æbleskiver m. syltetøj
Torsdag 24 Stegt fisk m. persillesauce, kart., citron, gulerødder, broccoli Stikkelsbærgrød m. mælk
Fredag 25 Fynsk gullash m. kartoffelmos, bønner og asier   Ost, kiks og frugt
Lørdag 26 Stegt kylling m. ½ bagte kartofler, skysauce,  salat,   grilltomat Pærer og blommer m. makronfløde
Søndag 27 Gullash m. kartofler, rødbeder   blandet salat Is m. vafler  (portionsanrettet)
Mandag 28 Dampet fisk m. hollandaicesauce, kartofler, rødbede-æblesalat Juliennesuppe m. brød

Menuplan - februar 2022
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Vi har fået to nye cykler, så vi nu er oppe på at have to elektriske samtalecykler, hvor 
man sidder ved siden af hinanden samt en Christiania cykel målrettet transport af kø-
restolsbrugere. 
 

Cyklerne står i skuret til venstre for skuret med linnedvogne og tæt på containerne. Der 
vil blive udleveret et sæt nøgler til alle afdelinger, inkl. Flex og Pavillon. 
 

Såfremt cyklerne trænger til reparation eller lign. skal Oase-personalet kontaktes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Stine og Martin lægger vejen forbi og til underholdning i verdensklasse 
Tirsdag den 22. februar kl. 10.30 i Cafe Nygård 

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

Nytårsaften blev fejret med maner på alle afdelinger. 
Der var luksus smørebrød, kransekage og øl, vin og vin – naturligvis også champagne. 
Freddy var fyrværkerimester nede på græsset kl. 20.30, hvor der blev fyrede flotte ra-
ketter af, til alles store fornøjelse.  
Vi glæder os til det nye år 2022 i selskab med jer alle sammen  
her på centret. 
 
RIGTIG GODT NYTÅR til alle beboere og kollegaer her fra Oasen af. 
Jane, Marianne og Rikke  
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HHuusseettss fføøddsseellssddaagg 
Tirsdag d. 1. marts bliver huset 34 år.

Det fejres på afdelingerne med morgenmad fra 8.00 – 10.30
- med morgenbrød, tebirkes, wienerbrød, scrambled eggs, bacon, 

pålæg, ost, juice og en lille en.
Eftermiddagskaffe med boller og varm chokolade med flødeskum.

Dessert til aften – lækker fødselsdagslagkage og portvin.

 
 
 
 
 
 

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

NNyytt bbaannkkoo--kkoonncceepptt 
Banko spil
Tirsdag d. 8. februar 2022 spiller vi banko
Salg af plader kl. 13.15
Bankospil starter kl. 13.30

Nyt koncept
Vi spiller 4 spil - med pause mellem spil 2 og 3.
Pris pr. plade 10 kr.
Der sælges stjernebanko ”de lyserøde” to for 10 kr.
Kaffe, te og vand vil stå på alle borde fra start 

Der vil blive trukket lod, hvis der er flere der råber banko i samme spil

Pengepræmier
1 række .............. 25 kr.
2 rækker ............. 50 kr.
1 hel plade.......... 75 kr.

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

TTøøjjssaallgg
Den 23. februar kl. 10.00 kommer der tøjsalg i glasgangen i stueetagen.
Der vil være mulighed for en god handel, hvis garderoben trænger til at blive fornyet.

Vi ses.
Hilsen Oasen

Arrangementet er kun 
for husets beboere og 

personale

med morgenbrød, tebirkes, wienerbrød, scrambled eggs, bacon, 

med boller og varm chokolade med flødeskum.

-

Eftermiddagskaffe
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På afdeling 1 har vi udfordret vores balance og koncentration med grydeskeer og træ 
æg som vi del gav til hinanden, og balancerede på hovedet. 
 
Jane og Ann 
Afdeling 1 
 
 


