
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ældrecentret Nygårds Plads 30-32, 2605 Brøndby 



2 3

Torsdag den 15. december om eftermiddagen blev gange og opholdsstuer fyldt med 
latter og Lucia-sang. Vi fik nemlig besøg af 15 glade piger fra SFO´en Slottet fra 
Brøndbyøster skole, som gik Lucia-optog. Sikke da en smuk oplevelse, som vi rigtig 
gerne vil gentage til næste år. (Vi synes ikke I skulle gå glip af disse skønne billeder) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Torsdag den 5. januar var der blæst til krig i 1864. Vores egen 
social- og sundhedshjælperelev Thomas mødte nemlig op i 
fuld krigsuniform tilbage fra krigen i 1864. Thomas fortalte 
om krigen, om udrustningen, om maden og drikkelsen, om 
våbnene og om datidens soldater og gjorde foredraget levende 
ved at vi måtte røre ved alle tingene; støvlerne, bestik og tal-
lerken, patron-taske, våbnene, feltflasken og ikke mindst uni-
formen, som Thomas tog af stykke for stykke, så alle kunne 
se hvordan en soldat fra den gang var klædt på. Der var plads 
til en masse gode spørgsmål og der blev sagt ”av for søren, 
godt det ikke var mig, der var soldat den gang”, når man holdt 
våben eller mærkede de tunge uniforms-stykker, der kradsede 
helt forfærdeligt. 
Det er ikke sidste gang vi inviterer Thomas forbi til en snak om krigen i 1864. 
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Så er det tid igen til at vi skal have besøg af de skønneste Stine og Martin.
Torsdag den 2. februar kl. 10.30 vil de komme og underholde os i Cafe Nygård.
Vi glæder os til at se jer.

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

Den 9. februar kl 10.30 får vi besøg af Senior show musik – de har ikke været her før, 
men der er garanti for god musik og at vi få rørt benet lidt.
Så puds danseskoene og kom ned og få en sving om.

Hilsen Oasen

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

Torsdag den 16. februar blæser vi igen til trekamp i glasgan-
gen. Vi mødes i fuld kamp-uniform kl. 10.30 og dyster om at 
blive nummer 1 på Nygårds Plads. 
Kom ned og forsvar din afdeling!

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

Tirsdag den 20. december 2022 – ja, det var sidste år ;o) blev der afholdt julegudstje-
neste på Nygårds Plads. Begge præster fra Nygårdskirken, samt organist, kirketjener 
og korsanger var på plads. Vi blev forkælet med juleevangeliet, skønne salmer, nadver, 
Trosbekendelse og Fadervor, Velsignelsen samt skøn prædiken og lækker portvin og 
kage bagefter. Det var en dejlig eftermiddag i kærlighedens tegn og julefreden sænkede 
sig det sidste stykke over os.
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Onsdag 1 Græsk farsbrød m. tzaziki, skysauce, stegte kart., hj. bagt flutes/ smør Æblegrød m. mælk 
Torsdag 2 Dampet fisk m. dildsauce, kartofler & smørstegt rosenkål Gulerodssuppe m. flutes 
Fredag 3 Broget hverdagsgryde m. kartoffelmos & asier Hindbærgrød m. fløde 
Lørdag 4 Provenceskinke m. bearnaisesauce, kartofler & bønner  Sveskedessert 
Søndag 5 Fyldt kalkunbryst (m. krydderurter & smørreost), champignonsauce, kartofler & bagt selleri Hjemmelavet is m. vafler 
Mandag 6 Stegt medister m. skysauce, kartofler & broccolisalat Solbærgød m. mæk & fløde
Tirsdag 7 Fiskefrikadeller m. citronsauce, kartofler & ovnebagte rodfrugter, remo Klar suppe m. kød & melboller
Onsdag 8 Kylling á Lotte Haveman m. ½ bagte kart.,  & spidskålssalat Frisk frugt
Torsdag 9 Hakkebøffer m. bløde løg, skysaue, kartofler & grønkålssalat Jordbærgrød m. fløde 
Fredag 10 FN's internationale bælgfrugtsdag. Carrgryde m. ris & creme fraiche, grønt Mandelbudding m. kirsebærsauce
Lørdag 11 Svinekam stegt som vildt, skysauce, kartofler & hj. agurkesalat Chokolademousse m. flødeskum
Søndag 12 Mørbradgryde m. kart.mos,  rødbeder & bagte gulerødder Bagt æblekage m. creme fraiche-flødecreme
Mandag 13 Kinesisk risret (svinekød, cocktailpoøser, løg, ærter mfl.) Blommegrød m. mælk/fløde
Tirsdag 14 Brændende kærlighed m. løg, bacontern & rødbeder Hybensuppe m. flødeskum 
Onsdag 15 St. kalvelever/løg, skysauce, kartofler, rødbeder, salat m. bønner Blandet frugtgrød m. mælk/fløde
Torsdag 16 Frikadeller m. grøn kartoffelsalat, hj. bagt fluts m. smør Grønsagssuppe m. grønkål
Fredag 17 Forloren hare m. skysauce, kartofler, rødkålssalat & tyttebær Dessertost m. kiks & frugt
Lørdag 18 Stegt kylling m. skysauce, kartofler & hjemmelavet agurkesalat Stikkelsbærgrød m. fløde
Søndag 19 Nakkesteg m. bacon & svampe, skysauce, kart., & bagte rødbeder Henkogte frugter m. råcreme
Mandag 20 Stegt fisk m. persillesauce, kartofler & gulerødder, citron ,remoulade Kartoffel/porre suppe m. brød
Tirsdag 21 Irsk stuvning m. rugbrød & rødbeder Mannagrød m. smør & kanelsukker
Onsdag 22 Spinatlasange m. råkostsalat & hj. Bagt flutes Rabarbarkage m. havrecrumble 
Torsdag 23 Krebinetter m. stv. ærter & gulerødder, kartofler & bagt spidskål  Jordbærgrød m. mælk/fløde
Fredag 24 Ristafel m. mango chutney, rosiner & kokos Æbletrifili m. ingefærcreme 
Lørdag 25 Kalvesteg m. champignonsauce, ovnkartofler, blandet salat & dressing Hindbærmousse m. flødeskum 
Søndag 26 Enebærgryde m. kartofelmos & rødbeder Is m. hjemmelavet chokoladesauce 
Mandag 27 Spaghetti og kødsauce med oksekød og grønsager, ketchup Pandekager m. syltetøj 
Tirsdag 28 Flæskesteg m. skysauce, hvide & brune kartofler, rødkål & ribsgele Is m. vafler

Menuplan for februar 2023
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Kære Beboere
Der er fortsat Corona virus omkring os og dermed en mulighed for at 
blive smittet. Selv om det ikke er en samfundskritisk epidemi og reg-
lerne uden for centret er ophørte, glæder de gamle retningslinjer forsat 
på landets plejehjem. 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. Derfor 
opfordres alle besøgende til forsat at tage en selvtest inden et besøg. På 
denne måde forhindrer vi bedst muligt Corona udbrud på centret. 

Centrets køkken- og rengøringsleder Eva Nielsen går på pension, Eva 
blev ansat den 1. marts 1989 som køkkenassistent på Sundhedscen-
tret, og som I måske bemærker hed centret dengang ikke et ældrecenter 
men et Sundhedscenter! Køkkenforholdene var den gang meget små, 
der kunne max laves mad til 16 personer! Og der var kun Eva til at lave 
maden. Herefter har meget ændret sig med talrige ombygninger og æn-
dringer. Køkkenet og Evas stillingsfunktioner har løbende ændret sig 
gennem årene! Vi håber alle, at Eva vil nyde sit kommende otium! 
Vi ønsker Eva held og lykke fremover.

CCeennttrreett hhaarr fføøddsseellssddaagg oonnssddaagg ddeenn 11..mmaarrttss. Centret bliver 35
år, ja det er en moden dame! Dette skal naturligvis fejres, og festudval-
get med repræsentanter af beboere og personale har planlagt fælles 
morgenbord og lagkage på afdelingerne på selve dagen. Så sæt er stort 
kryds i jeres kalender.  

Det næste møde i Brugerpårørenderådet er torsdag den 27. april, i 
lokalet over for værestedet Oasen. Hvis der er pårørende eller beboere,
der ønsker at være repræsentanter i centrets Brugerpårørenderåd, så 
er alle meget velkomne. Kom med til næste møde og se om det kunne 
være noget for jer/dig! Så er der ikke nogen af jer beboere eller pårø-
rende der vil prøve det? 
Tilmelding til administrationen eller centerlederen.
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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 ind-
drages 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

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

Huset fylder 35 år den 1. marts.
Hip, hip hurra og stort tillykke skal lyde herfra.
Der vil i den forbindelse blive serveret brunch fra kl. 8.00 – 13.00 på 
afdelingerne og lagkage til aftenskaffen, hvor der også vil blive serve-
ret en lille en én til.

Vi glæder os alle til at fejret huset i festligt lag.
På glædelig gensyn



8

Billederne her er fra vores sidste 3 kamp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


