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Kære beboere. 
 
Så nåede vi atter frem til et årsskifte, hvilket naturligt altid giver anledning til efter-
tanke. Hvordan gik det i det forgangne år 2021, hvad nåede vi i 2021? Hvad skal der 
ske af nye tiltag i det nye år 2022?  
  
Corona perioden har påvirket hele centret, både beboere, pårørende og personale, ja 
det har nu været en del af hverdagen i to år! Det har haft stor indvirkning på de vanlige 
arbejdsgange, dagligdagen for beboerne, arrangementer og aktiviteter samt de aftalte 
indsatsområder for året 2021. Håber virkelig at vi snart kan vende tilbage til den van-
lige rytme igen. Ja, til en helt normal hverdag! Et meget stort ønske fra os alle!  
 
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 corona-
pas. Alle besøgende skal anvende mundbind på centret og som noget nyt opfordres 
alle besøgende til at tage en selvtest inden et besøg. På denne måde forhindrer vi mest 
muligt smitte med corona på centret.  
 
Vi er i gang med at udarbejde en årsplan for 2022, en plan for blandt andet de kom-
mende fælles aktiviteter og arrangementer på centret.  
Hvis der er beboere der har ideer eller ønsker til arrangementer eller aktiviteter, så 
kom endelig med dem! Kontakt meget gerne Oasens medarbejdere. Det er centrets 
festudvalg, som består af beboerrepræsentanter og personalerepræsentanter, der mødes 
jævnligt og sammen finder på alt fra underholdning, menuplan, ja planlægger og ar-
rangerer arrangementerne ud fra årsplanen.  
 
De 3 plejecentre i Brøndby kommune har fået bevilliget midler til at blive Idrætscerti-
ficeret.  Vi er i gang med processen om at blive et certificeret ”senior-idrætscenter” 
med hjælp fra Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) og vi håber det kan afsluttes 
med en stor fejring inden sommeren 2022. Udvalgte personaler er i efteråret udannet 
til ældreidrætsinstruktører. Samarbejdet med centrets frivillige hjælpere skal styrkes 
omkring aktiviteterne, så der er planlagt fælles undervisning på centret i starten af 
2022.  
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Målet er at personalet og frivillige får indsigt, forståelse og redskaber til at anvende 
idræt og bevægelse i daglig praksis samt at vi sammen skaber nye muligheder for fysisk 
aktivitet og fællesskab for jer beboere her på centret.  
 
Alle ønskes et godt og lykkebringende nytår  
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 på trods af corona! 
 
Nytårshilsner 
centerleder 
Marianne Strømsted 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Onsdag den 15. december satte Louise og Dennis gang i julefesten, da de 
inviterede til fællessang og dans i caféen. Der blev sunget alle de traditionelle salmer 
og julesange, selv den frække; ”Jeg så julemanden kysse mor”.  
 
Der var smil på alles læber og gang i dansegulvet. 
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Mandag 3 Frikadeller m. urter, kartofler, skysauce, broccoli Porre - kartoffelsuppe m. ristet bacon
Tirsdag 4 Millionbøf m. kartoffelmos, rødbeder Kærnemælksuppe m. solbær
Onsdag 5 Farserede porrer, skysauce, kartofler, ærter + gulerødder Stikkelsbærgrød m. mælk
Torsdag 6 Carrygryde/æbler og ananas, ris ( kart. ), chutney, gulerodsråkost Tomatsuppe m. brød
Fredag 7 Lasagne m. flute og blandet salat Ymerfromage m. hindbærsauce
Lørdag 8 Flødegullash, kartoffelmos, surt Abricosgrød m. flødeskum
Søndag 9 Glaseret skinke med grønlangkål, kartofler, brunede kartofler, gulerødder Bagt æblekage m. smuldredej, flødeskum
Mandag 10 St. fisk m. persillesauce, kart., citron, gulerods-æblesalat/rosiner Risengrød m. kanel, smør og saft
Tirsdag 11 St. kalvelever/løg, skysauce, kart., rødbeder, råkost Solbærgrød m. mælk/fløde
Onsdag 12 Amerikansk farsbrød, ovnkartofler, pikantsauce, spidskålssalat Risklatkager m. syltetøj
Torsdag 13 Skipperlabskovs, persillesmør og hjemmesyltede rødbeder Hybensuppe m. flødeskum
Fredag 14 St. revelsben, skysauce, kartofler, rødkålssalat/pære og tyttebær Ost, kiks og frugt
Lørdag 15 Kogt kalv m. frikassésauce, kartofler, persilledrys, broccoli Vanillebudding m. kirsebærsauce
Søndag 16 Mørbradgryde m. urtekartoffelmos, surt og ærter Henkogte frugter m. makronflødeskum
Mandag 17 Frikadeller m. stuvet hvidkål, kart., gulerødder Blommegrød m. mælk
Tirsdag 18 Dampet fisk, hvidvinssauce, kartofler, blomkål-gulerod-ærtebld. Aspargessuppe m. brød
Onsdag 19 St. medisterpølse, skysauce, kart., syltede græskar Pandekage m. is og syltetøj
Torsdag 20 Spr. oksespidsbryst m. peberrodssauce, kart., porrer Citronfromage m. flødeskum
Fredag 21 Sydhavskylling (bacon, løg, æble, carry), brune ris, hvidkålssalat Hindbær-rabarberkage m. crumble, flødeskum
Lørdag 22 Koteleter i fad (champ., tomat, peberfrugt, løg, cocktailp.), ris/kart., surt Sveskedessert/råcreme
Søndag 23 Kalvesteg/ skysauce, kart., gulerød., og grønkålssalat/granatæbler Solbærgrød m. fløde
Mandag 24 Boller i selleri, kart., spidskålssalat/ærter, appelsin og gulerødder Hyldebærsuppe, æbler og tvebakker
Tirsdag 25 Grønkålsuppe/ kogt nakke og pølse, kartofler, sennep, rødbeder Banan og appelsin
Onsdag 26 Dampet fisk, sennepssauce, kart., smørsauce, hk. rødbeder, æg Chokolademoussé
Torsdag 27 Hvidkålsrouletter, brunet kål, kart., skysauce, drueagurker Maizenagrød, kanel, smør og saft
Fredag 28 Hakkebøf/løg, skysauce, kart., spidskålssalat/ærter, solt. tomater Jordbærgrød m. mælk/fløde
Lørdag 29 Bankekød m. kartofler, asier og bønner Syltede blommer og pærer/ flødeskum
Søndag 30 Flæskesteg m.skysauce, kart., rødkål og fr. kartofler Is m. vafler 
Mandag 31 Fynsk gullash, kartoffelmos, rødbede-broccolisalat m. peberrod Æblegrød m. mælk

Menuplan - januar 2022
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I december havde vi jule trekamp i disciplinerne: Rollator løb – hvor der flere som kla-
rede turen uden rollator. Kugle tril (det bedste var, at man fik den kugle man brugte og 
spise) og så var der gave kast, hvor der blev godt kastet, så mon ikke vores håndboldpiger 
kunne lære noget af os  
Alle gik til opgaven med stor iver, godt bakket op af beboerne på ens afdeling. Det var 
afdeling 1 der vandt i år- stort tillykke. Det ordsprog som der siger ”tab og vind med 
samme sind”. Det holder ikke rigtig, for hvem kan blive sur når man vinder!! 
Tak til dem fra Oasen for en godt tilrette formiddag. I var med til at skabe hygge omkring 
beboerne. 
Mange hilsner fra Freddy 
 

Tirsdag den 25. januar fra kl. 10.15 - 12.00 vil der igen blive blæst til tre-kamp mellem 
de forskellige afdelinger. Vi skal dyste i tre forskellige discipliner, så der er brug for 
alle. 
Vinderen får en super flot præmie og kom nu ned, så vi kan få slået afd. 1, som vandt 
sidst. 
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Stine og Martin 
 

Julen har bragte glæde, sang og flotte kostumer. Stine og Martin lagde vejen forbi og 
som altid en KÆMPE SUCCES samt tilfredshed hos alle beboere. De leverede et 
brag af et show – med Stines vanvittige humor og Martins flotte hofter. 
 

De er booket til 2022 – og vi glæder os  
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På afdeling 1 har vi, traditionen tro, bagt julesmåkager, der blev nydt med et glas gløgg. 
Den blev piftet op med lidt stærkere sager fra køleskabet. Som noget nyt har vi lavet 
kravlenisser med ansigter af os selv. Det fik vi meget sjov ud af  
Ann, afdeling 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Afdeling 3 tog den 21. december på juletur til Kongelundgaard, hvor der blev disket 
op med juleøl, varm kakao, gløgg og æbleskiver. Da mørket faldt lidt mere på, gik 
turen ud forbi den berømte Angolavej i Tårnby, hvor villavejen igen i år, havde pyntet 
vildt op til jul. Beboerne nåede hjem lige inden aftensmaden og de udtrykte stor til-
fredshed med turen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


