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Så starter vores dagplejebørn op igen efter sommerferien. Vi glæder os meget til at se 
dem igen. 

Kom ned og hils på de små kære børn. 
Onsdag den 5. oktober kl. 9.45 i glasgangen i stueetagen. 

 
På gensyn. 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Torsdag den 6. oktober kommer JYSK tøjsalg 
med god kvalitetstøj til gode priser. 

 
Kom ned i caféen og gør en god handel kl. 10.00. 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

Fredag d. 28. oktober kl. 13.00,  
får vi besøg af den bedste tryllekunstner 

 
Kom ned i caféen og oplev magi og fantastiske tryllerier. 
Vi glæder os til at se jer. 
 
Hilsen Marianne og Rikke i Oasen 
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En tur til Dragør og flyvergrillen, sammen med Berit, Henny, Jane og Jørgen fra 
afdeling 3. 
Efter en rundtur i den gamle by Dragør, var vi ude på Gåsesyndikatet og hilse på alle 
de gæs som går frit omkring. Det er sjov og se hvordan det er dem der bestemmer. Man 
skal ikke komme for tæt på. 
Derefter gik turen til Flyvergrillen hvor vi fik en dejlig is, og vi fik set en masse flyvere. 
Ellen og jeg fik en ny opgave, for vi skulle lave den næste tur, som skulle gå til 
Mallorca   Tak for en dejlig dag i godt selskab fra Ellen og Freddy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Onsdag den 12. oktober kommer Bajrami  

og laver bolsjer sammen med os nede i stueetagen. 
Klokken 10.15 er det kun for afdelings 2’s beboere. 
Klokken 13.30 er det kun for afdeling 3’s beboere. 

 
Torsdag den 13. oktober kl. 10.15 

er det kun afdeling 1’s beboere der kan komme ned og lave bolsjer. 
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En fantastisk dejlig tur sammen med Inge, Rosa, Jytte og Ella, fra afdeling 1. 
Vi kørte ind til byen og så på mange dejlige steder, hvor vi normal ikke kommer. Der 
er så meget der er forandret, og ikke alt til det bedre, så vi nød og se alt det gamle. 
Turen sluttede med en is på Langelinie.                                                                                
Mange tak for et dejligt selskab fra Ellen og Freddy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sikken en fantastisk formiddag med bål, musik og varm kakao med flødeskum. Så-
danne formiddage i det fri, vil vi gerne have flere af. 
Guitarristen Lars havde en skøn stemme, og vi kunne synge med på alle sangene. Der 
blev endda sunget fødselsdagssang for vores varmemester Torben. 
Vi vil gerne sige mange tak for et godt arrangement her fra afdeling 2. 
Hilsen Martha, Gert, Kerstin, Ruth og Lilli.  
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Tirsdag den 4. oktober skal vi igen have smurt stemmerne og snøret danseskoene. Den 
dag kl. 10.30 kommer Louise og Dennis nemlig på besøg, og glæder os med et brag af 
en koncert. Kom ned og bliv i godt humør og fest med sammen med os andre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Mandag den 17. oktober kl. 10.30 får vi igen besøg af den dynamiske duo, Stine og 
Martin. Som sædvanlig vil de sætte liv i huset med deres flotte kostumer og deres 
skønne sang og fantastiske humør og drillerier.  
Vi glæder os allerede……… 
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Lørdag 1 Enebærgryde (svinekød), kartoffelmos asier, ærter Frugtcocktail m. ymer-flødecreme
Søndag 2 Flæskesteg, skysauce, kartofler og rødkål Henkogte pærer m. is
Mandag 3 Kogt kylling m. carrysauce, kartofler, porrer Hyldebærsuppe m. æbler, tvebakker
Tirsdag 4 Frikadeller m. urter i, stuvet hvidkål, kartofler, gulerødder Bagte æbler/ kanel og flødeskum
Onsdag 5 Grønsagslasagne/ flute og bld. salat m. dressing Tarteletter m. høns i asparges
Torsdag 6 Fiskefrikadeller m. citronsauce, kart., hj. lavet remoulade, broccoli Solbærgrød m. fløde
Fredag 7 St. kalvelever/løg, skysauce, kartofler, bønnesalat Ost, kiks og frugt
Lørdag 8 Ungarsk gullash m. kartoffelmos og asier Bagt æblekage m/ flødeskum
Søndag 9 Kogt spr. nakke, aspargessauce, kart.,spidskålssalat/ærter og æble Hjemmelavet is m. chokolade, vafler
Mandag 10 Stegt flæsk m. persillesauce, kart., gulerødder Hybensuppe m. flødeskum
Tirsdag 11 Fynsk gullasch, urtekartoffelmos, bønner Porresuppe m. flute
Onsdag 12 Dampet fisk på bund af rodurter, hvidvinssauce, kart., dampet spidskål Kærnemælksuppe m. solbær
Torsdag 13 Kødboller i carrysauce, ris og råkost Jordbær - rabarbergrød m. fløde
Fredag 14 Hakkebøf/løg, skysauce, kartofler, orange hvidkålssalat Ymerfromage m. hindbærsauce
Lørdag 15 Benløse fugle/ flødesauce, kartofler, æble-sellerisalat og gelé Blommetrifli
Søndag 16 Glaseret skinke, stv. spinat, kartofler,majs og bagte gulerødder Pandekage m. is og syltetøj
Mandag 17 Kinesisk risret (svinekød, ærter, champignon, hk. tomat), ris, surt Æblegrød m. mælk
Tirsdag 18 Millionbøf m. urtekartoffelmos, hj.syltede rødbeder Mandelbudding m. kirsebærsauce
Onsdag 19 Kartoffelsuppe m/ bacon og creme fraice, snaps    Årets kartoffeldag Stikkelsbærgrød m/ fløde
Torsdag 20 Farserede porrer, skysauce. kartofler, gulerødder Tropisk frugt /cremefraiche m. vanille
Fredag 21 Dampet fisk m. hollandaicesauce, kartofler, citron, broccoli Jordbærfromage
Lørdag 22 Mørbradgryde m. urtekartoffelmos,broccoli og surt Abricostrifli
Søndag 23 Svinekam st. som vildt, skysauce, kartofler, rødkålsalat m/ sylt. blommer Chokolademoussé m/ flødeskum
Mandag 24 Brændende kærlighed, m. løg og bacon,  rødbeder Pandekager m/ syltetøj
Tirsdag 25 Kødboller i selleri, kartofler, råkost Ærtesuppe m/ brød
Onsdag 26 Gule ærter m. spr. nakke og medisterpølse, rødbeder, sennep Frisk frugt
Torsdag 27 Karbonade m. kartofler, porrer og gulerødder, smørsauce Hindbærgrød m / fløde
Fredag 28 Forloren hare, vildtsauce, kartofler, gelé, broccolisalat/bacon Ostemad m. peberfrugt, vindruer
Lørdag 29 Kalkunbryst, skysauce, persillekartofler og carotter og ærter Tunmoussé m. flute
Søndag 30 Bøf Stroganoff m. kartoffelmos, surt og bld. salat Skovbærgrød m. fløde
Mandag 31 Flæskeæggekage, bacon, flæsk, tomat, purløg og rugbrød  Lun Æblesuppe m/ tvebakker

Menuplan - oktober 2022
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Kære beboere 
 
Efteråret er atter på vej, hvilket så småt afsløres i farverne på træer og buske. En lun 
solskinsdag med høj himmel og en tur i skoven, for at samle de svampe der myldrer 
op alle vegne, frugttræer og buske der bugner, det er for mig et skønt efterår!  
 
Det er nu tid for den årlige influenzavaccination, da den almindelige influenzasæ-
son står for døren. Personalet vil hjælpe dig med kontakt til din egen læge.  Det er 
især ældre og kronisk syge der kan have glæde af tilbuddet. Sundhedsstyrelsen skri-
ver, at influenzavaccinationen er ekstra vigtig i år, grundet den fortsatte risiko for 
smitte med Corona.  
 
Vi skal også fortsat undgå smitte med Corona virus her på centret, da virussen kan 
smitte trods vaccination. Alle jer beboere er tilbudt og har modtaget Covid vaccinati-
on i september, så vi håber det vil minimere smittetilfældene her på centret.  
 
Alle besøgende, til jer beboere på centret, uanset vaccinationsstatus, opfordres til at 
tage en test inden besøget. Dette er sat frem ved alle indgangene.  
 
 Udskyd dit besøg, hvis du har symptomer 
 Luft gerne ud under dit besøg  
 Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder 
 Vask dine hænder tit eller brug håndsprit – og altid når du ankommer, og 

inden du går 
 
Hvis en beboer eller personalet får symptomer på Covid19 tages en selvtest. Hvis 
denne er positiv følges det med en PCR-test og hvis der også her er et positivt test-
svar skal vejledningen fra Styrelsen følges.  
 
Vi afholder den årlige markvandring i efteråret. Ønsker til vedligeholdelsen inde 
eller ude, modtages meget gerne! Enten til teknisk serviceleder Torben Hansen, for-
mand Lisbeth Als eller centerleder Marianne Strømsted. Inden afholdelsen af mark-
vandring, indkaldes beboerafdelingsbestyrelsen, så beboerne bliver hørt i forbindel-
se med ønsker til den kommende vedligeholdelsesplan.  
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Hvis der er pårørende eller beboere der ønsker at være aktive i centrets brugerpårø-
renderåd, er dette altid en mulighed. I er velkomne til at kontakte centerlederen hvis I 
ønsker information om rådet og dets opgaver.    
 
Efterårshilsner  
Marianne Strømsted  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Alle os ELVIS PRESLEY fan kan godt begynde at glæ-
de os. 
Jeg har fået fat i filmen, der gik med stor succes i biogra-
ferne. Så den skal vi se i vores biograf. Vi vil prøve at 
lave en Elvis aften, så I skal nok høre nærmere, og få 
besked hvornår det bliver. 
Elvis var den sanger der helt ændrede sangstilen. Uden 
ham var der aldrig kommet de sange som vi har i dag. Vi 
har meget og takke Elvis for. Han vil altid være i vores 
hjerte og altid blive husket. Ingen før og ingen efter, er 
så god som Elvis  
 
Med mange Elvis hilsner fra Freddy 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Torsdag den 15. september startede NYS´erne deres ugentlige gåtur op igen, efter at 
have holdt lang sommerferie. Der var en lille tætsluttet flok der begav sig ned til byg-
gelegepladsen i den spæde eftermiddagssol.  
 
Den lille tætsluttede flok kunne godt tænke sig at få flere medlemmer, så kom ned 
hver torsdag kl. 13.30 og gå med! (Vi går PRÆCIS 13.30). 
 
For som sagt – den bedste gåtur, er den der bliver gået……. 
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Den 5., 12. og 26. september fik afdelingerne flot besøg af en cellist og en kongelig 
balletdanserinde. Cellisten spillede de smukkeste, mest bevægende, dybe, sørgelige, 
rørende toner på sin cello, mens den utrolig yndefulde balletdanserinde dansede ind i 
hver enkelt beboers lejlighed, som en smuk og hjertevarm hilsen til den enkelte beboer. 
Til sidst blev der, til en smuk og værdig afsked, danset og spillet i opholdsstuerne, så 
de sidste beboere også kunne få glæde af dette fantastiske møde. 
Der var tårer, der var gåsehud, der var små dansetrin i kørestolene, der var kæmpe smil 
og der var kommentarer som ”Jeg har haft besøg af en smuk engel” og ”Den musik fik 
mig både til at grine og græde på samme tid” 
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Torsdag den 15. september fik vi besøg af cirkus Trapez. Grundet det dårlige vejr med 
regn og blæst, måtte vi flytte cirkusforestillingen indendørs, så ikke alle beboere fik 
det fulde udbytte – desværre. Som i et rigtigt cirkus var der lækre ny-poppede popcorn 
samt forskellige cirkusartister. Vi hilste på en ægte cirkusprinsesse, der kunne jonglere 
med ufattelig mange hulahopringe samt lave akrobatik, mens hun løftede en mand, en 
dygtig jonglør der kunne jonglere med en hulens masse bolde, en akrobat der kunne 
jonglere med en kvinde samt med en stor tung stål-firkant og som prikken over i´et var 
der tre store geder og en hest der lavede akrobatik på nogle skamler samt på en 
balancebom. Under hele forestillingen blev der spillet skøn cirkusmusik. 
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Onsdag den 7. september var solguderne med os, og var medvirkende til at vi fik holdt 
et brag af en sommerfest i haven. Der var vin på køl, øl i hanerne og kolde sodavand 
fra kassen. Der var pølser, burgere og pitabrød samt al den softice og vaffel-is man 
kunne spise. Der blev danset og sunget med, da bandet Abbatizers gik på og diskede 
op med det ene ABBA-hit efter det andet.  
Tusind tak til beboerne, cafégæsterne, pårørende, frivillige samt personalet for en fan-
tastisk fest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Kartoffeldagen den 19. oktober 
 
Den store Ældrefest er inspireret ar Danmarks Kartoffel Råd, der ønsker at markere de 
danske kartofler i uge 42, efterårsferien, som tidligere blev kaldt for Kartoffelferien. 
På Nygårds Plads vil vi gerne være med til at fejre den danske kartoffel, hvorfor vi er 
tilmeldt hos Danmarks Kartoffelråd, og som kvittering vil vi modtage snaps til vore 
beboere og kunder i Café Nygård. 
På menuplanen indgår der denne dag kartoffelsuppe, der serveres med bacon og 
creme fraiche, - og der medfølger et glas snaps   
Centret modtager i den anledning  9 x ½ flaske snaps, fra Danmarks Kartoffelråd, - og 
resten sponsorerer vi selv    
 
Formand: Johs. Nørregaard Frandsen  
Protektor: H.K.H. Prins Joakim 
Æresmedlem: Fødevareminister Rasmus Prehn 
www.danmarkskartoffelraad.dk 


