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Kære Beboere  
Marts måned begynder med en fødselsdag! Ældrecentret Nygårds Plads fylder 34 
år. En fødselsdag skal selvfølgelig fejres, det er altid noget særligt! Fødselsdagen bli-
ver fejret på selve dagen, altså tirsdag den 1. marts, hvor vi starter med fødselsdags-
morgenbord i alle afdelingerne!  Efterfølgende skal der nydes fødselsdagslagkage og 
kaffe. 

EEtt  ssttoorrtt  hhuurrrraa  ffoorr  cceennttrreett!!  
TTiillllyykkkkee  mmeedd  fføøddsseellssddaaggeenn!!  

 

Vi afholder brugerpårørenderådsmøde den 2. marts klokken 14.00, i lokalet over 
for værestedet 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 no-
gen 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). 

 

Selv om der har været meget fokus på Corona i en lang periode, arbejder vi fortsat med 
faglige emner, fx projekt ”Sikre hænder”, hvor formålet er at forbedre og sikre alle 
arbejdsgange omkring forebyggelse af sår og trykmærker samt at minimere fejl i for-
bindelse med medicinhåndteringen. På nuværende tidspunkt arbejder vi med emnet 
faldpakken, hvor vi meget gerne vil undgå fald og hvis det sker undersøge hvorfor 
samt forebygge fald. Afdeling 1 afprøver og tilretter nye arbejdsgange, som alle bliver 
overleveret og implementeret til afdeling 3 og 2 samt Flexpladserne.  
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Som nævnt i sidste udgave af senioravisen har NYSernes formand Freddy Rasmus-
sen besluttet at 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 foreningen og har præ-
get det frivillig arbejde her på centret, med et stort og positivt engagement. Freddy 
fortsætter heldigvis som mening og aktivt medlem i NYSerne, hvilket alle er meget 
meget glade for! Vi holder selvfølgelig en afskedsreception for Freddy. Det bliver 
onsdag den 23. marts klokken 13.30. Alle er velkommen!  
 
Traditionen tro afholdes der en fælles påskefrokost onsdag den 6. april. Så sæt et stort 
kryds i kalenderen. Vi mødes på afdelingerne og nyder sammen en frokost samt hin-
andens selskab, der krydres med sange og godt selskab.  
  
FFoorråårreett  eerr  ppåå  vveejj  oogg  ddeerrffoorr  ffåårr  II  lliiggee  eett  aaff  mmiinnee  yynnddlliinnggssddiiggttee  ffrraa  BBeennnnyy  AAnnddeerrsseenn,,    
””SSaammlleeddee  ddiiggttee  11996600--22000011””    
  
””LLiiggee  fføørr  ffoorråårr””  
Der står i den frysende morgen 
en tone der snart vil tø 
Om lidt er stilheden moden 
og åbner sig som et frø. 
 
I denne luft er der farver 
dit øje ikke kan se. 
De venter som dybder i rummet 
over den blinde sne. 
 
Stille. Vent med at tale. 
Sæt ikke noget i gang. 
En dråbe stilhed mere 
og luften er fuld af sang.  
 
MMaannggee  ffoorråårrsshhiillssnneerr  
MMaarriiaannnnee  SSttrrøømmsstteedd  
CCeenntteerrlleeddeerr  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

           Tirsdag den 29. marts fra 13.30-14.30  
        får vi fint besøg af selveste Johnny Reimar 
 
Johnny Reimar er bl.a. kendt for sangene; ”Lille fregnede Louise”, 
”Du burde købe dig en tyrolerhat”, ”Bind dit gule hårbånd” og en 
masse andre gode og velkendte sange. Kom ned i caféen og syng 
med og lad os sammen, dagen efter, sige ” Sikk´en fest vi har haft 
nu i nat”   
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Tirsdag 1 Hakkebøf/løg, skysauce, kartofler, surt, spidskålssalat Lagkage m. 1 glas portvin  
Onsdag 2 Irsk stuvning m. kartofler, rødbeder Rabarbersuppe m. flødeskum
Torsdag 3 St. fisk m. persillesauce, kartofler, råkost m. ananas, dressing Stikkelsbærgrød m. fløde
Fredag 4 Kogt kylling m. frikassésauce/ persille - kogte porrer Tomatsuppe m. brød
Lørdag 5 Bankekød/kartoffelmos, grøntbld/bønner, guler., peberfrugt, surt Ananasfromage
Søndag 6 Husarsteg/ bacon, champignong, skysauce, kart., broccolisalat Nougatis m. vafler
Mandag 7 Hvidkålsrouletter m. skysauce, kart., og brunet kål Risengrød m. kanel, smør og saft
Tirsdag 8 Grønsagslasagne m. flute og blandet salat Blommegrød m. mælk/fløde
Onsdag 9 Laksefrikadeller, hollandaicesauce, kartofler, broccoli, gulerødder Lun æblesuppe m. flødeskum
Torsdag 10 St. kalvelever m. løg, skysauce, kart., surt og bønner, Serveres kl. 12.30 Jordbærgrød m. fløde/mælk
Fredag 11 Forloren hare, vildtsauce, kart., rødkålsråkost, sylt. tyttebær Tunmoussé m. flute
Lørdag 12 Beuf Bourgignon, kartoffelmos/persille, surt - bld. Salat Bagt æblekage m. flødeskum
Søndag 13 Hamburgryg/ stuv. spinat, brun. kart., bagte gulerøddødder Henkogte pærer og blommer/makronfløde
Mandag 14 Gartnerens bolognaise, kartoffelmos m. persille, grønne bønner Frugtsalat m. vanille, flødecreme
Tirsdag 15 Gule ærter m. kogt nakke og pølse, sennep og rødbeder Pandekage m. syltetøj
Onsdag 16 Pølser/ varm kartoffelsalat, persilledrys, ærter, sennep/ ketchup Bld. frugtgrød m. mælk/fløde
Torsdag 17 Ribbensteg m. skysauce, kartofler, drueagurk., råkost/van. dress. Æbletrifli m. flødeskum
Fredag 18 Frikadeller/urter i stuvet hvidkål, kartofler og ærter Tomatsuppe m. brød
Lørdag 19 Enebærgryde m. kartoffelmos, bønnefavorit/sylt. rødløg, gelé Ymerfromage m. jordbærsauce
Søndag 20 St. nakkefilét m. æbler og svesker, skysauce, kart., rødkål Hindbærgrød m. fløde
Mandag 21 Dampet fisk, hvidvinssauce, kart., citron, bønner/st. gulerødder Juliennesuppe m. brød
Tirsdag 22 Kinesisk risret, skinkekød, ærter, perleløg, champ. cockt. pølser), ris, surt Hybensuppe m. flødeskum
Onsdag 23 Kogt oksespidsbryst, peberrodssauce, kartofler, gulerod, selleri Klar suppe m. urter og boller
Torsdag 24 Brændende kærlighed m. løg og bacontern, rødbeder Rabarberkage m. smuldredej, flødeskum
Fredag 25 St. kylling á la Lotte Havemann, bagt kartoffel, Ost, kiks og frugt
Lørdag 26 Mørbradgryde à la Farmor, ris og flute, drueagurker Citronfromage
Søndag 27 Flæskesteg/ skysauce, kart., rødkål og franske kartofler Hjemmelavet is m. frugter
Mandag 28 Fynsk gullash, kartoffelmos, asier og spidskålssalat Æblegrød m. mælk
Tirsdag 29 St. fisk m. persillesauce, kartofler, rødbedesalat/æble, peberrod Chokolademoussé
Onsdag 30 Boller i carry, ris, spidskålssalat m. ærter, bladselleri, æble Solbærgrød m. fløde
Torsdag 31 Farseret porre m. skysauce, kartofler, gulerødder, rødbeder Frugtsalat m. hakket chokolade

Menuplan marts 2022
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Ordinær generalforsamling. 
Torsdag den 17. marts 2022 kl. 18.30 på 

Ældrecentret Nygårds Plads - Café Nygård. 
 

Dagsorden ifølge vedtægter. 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning (fremlægges på mødet) 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab (fremlægges på mødet) 
4. Indkommende forslag 
5. Fastlæggelse af kontingent 
6. Valg ifølge vedtægternes § 5 

På valg er:  
For 2 år 
Freddy Rasmussen (ønsker ikke genvalg) 
Hanne Jønsson (ønsker genvalg) 
For 1 år 
Jette Olsen (ønsker genvalg) 
Leif Olsen (ønsker genvalg) 
Lis Jensen (ønsker genvalg) 
1-2 Suppleanter: 
Ulla Mortensen, Anni Petersen (ønsker genvalg) 
Revisor: Per Ernholm (ønsker ikke genvalg)  
Revisor suppleant: Susanne Parbst  

7. Eventuelt. 
 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, og kan afleveres i Oasen til Rikke eller på 
kontoret. 
 
Alle beboere på ældrecentret er gratis medlem af Støtteforeningen ”NYS”,  
 

Med venlig hilsen 
Formand for støtteforeningen ”NYS”  

Freddy Rasmussen 
Tlf. 60 67 95 94 E-Mail: flr1944@gmail.com 

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

 
Torsdag den 31. marts fra kl. 10.00 vil det være muligt at 
komme ned i glasgangen og købe tøj fra Jysk Tøjsalg. 
Jysk Tøjsalg forhandler lidt herretøj, men mest dametøj 
fra mærkerne Navigazione og Vanting Collection. 
Priserne er max. 300,-  kr. pr. del, dog undtaget jakker, 
som kan koste lidt mere.  
  
Kom ned og se det an og måske kommer du hjem med en 
smart kjole eller et par lækre bukser. 
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Årets første musik arrangement 
En råkold mandag spillede Louise og Dennis op til skønne melodier som beboerne 
kunne synge med på. Det var skøn og dejlig musik i afslappede omgivelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motion og bevægelse      
En ballon og fluesmækker kan give sved på panden for alle og der bliver gået til den. 
Der er hellere ikke altid at lige let at ramme. 
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Tirsdag den 1. februar fik dagcentergæsterne dyrket motion til 
den store guldmedalje. Der blev både cyklet og lavet 
motionsøvelser.  Der blev pustet og prustet, men alle var med 
på at lave motionsøvelserne to gange. De er sgu seje de 
dagcentergæster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Bålhygge og varm kakao 
 
Torsdag den 24. marts kl. 10.30 tændes der varmt og lunt bål  
i haven. 
 
Kom ned og få en hyggelig formiddag. Der bliver serveret  
varm kakao med flødeskum og en lækker bålsnack. 
 
Hilsen Oasen 
 


