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JULEHILSEN
Vi har på Virumgård skudt julen i gang med hyggelig
juletræstænding, sang, hjemmebagte småkager og en
lille én til halsen.
Ligesom Søren Brostrøm, synes jeg, julen er meget vigtig.
Den er en del af vores kultur, en del af vores historie og en
del af vores minder.
Vi holder fast i julens traditioner, fordi traditioner har en værdi.
Traditioner kæder os sammen med vores forrige generationer
ved at spise den samme mad, som vores bedsteforældre gjorde, bage de
samme småkager og synge de samme sange.
At julen er noget, der hører familien til, er en tradition. I alle samfund
og kulturer, har man traditioner, som overleveres fra år til år, fra
generation til generation. I den danske kultur er julen vores største
tradition. Nogle danskere mener, at julen er dødsyg, fordi juletraditionerne
er så faste og ensformige. Som MC Einar synger det i den julesang, vi
hvert år hører mange gange i december: »Jul, det’ cool, sikke tiden den
går, der er intet lavet om siden sidste år, det’ de samme ting vi spiser, det’
de samme ting vi laver, det’ de samme ting i TV, det’ de samme julegaver.
Det har MC Einar fuldstændig ret i.
Julen er vigtig, fordi den betyder familie, tradition og fællesskab. Også for
alle dem, der ikke har en familie, alle dem som får brudt deres traditioner
eller alle dem, der ikke holder jul. På Virumgård omfavner vi dem alle.
Vi inviterer ind til, at alle kan deltage i vores traditioner. Vi inkluderer alle i
vores fællesskab.
Julelysene på Virumgård skinner på alle og midt i hele dette
Corona-halløj, julegaveræs og fede mad, skal vi huske julens tre vigtigste
værdier: familie, tradition og fællesskab.
Vigtigst af alt - vi skal huske at dele ud af dem. Dele ud af vores familier,
traditioner og vores fællesskab. Når vi gør det, er julen vigtig.
Derfor vil jeg gerne ønske alle på Virumgård
en rigtig glædelig jul.
Bettina Helle Hansen
Plejecenterleder
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NY KONTORLEDER
VELKOMMEN TIL LEIF
VIRUMGÅRDS NYE KONTORLEDER
Jeg hedder Leif Grand.
Jeg er 60 år, er født, opvokset og bor i Virum.
Jeg er uddannet i Gentofte Kommune på
personalekontoret, men har de seneste 26 år
arbejdet med regnskab i den private sektor.
Jeg glæder mig meget til at blive en del af
Virumgård og lære alle at kende.

BILLARD
Har du lyst til at udfordre disse mænd i billard så kom og få et slag billard i
forhallen om torsdagen kl. 13.00-14.00.
Der er garanteret højt humør og god kampgeist.
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På billedet ses Henning, Johannes, Niels-Jørgen og Torben.

JULEFROKOST

VI HOLDER

JULEFROKOST
FOR BEBOERNE
JUL

ONSDAG D. 8. DECEMBER
KL. 12.00
PÅ AFDELINGERNE
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DANSEEVENT
”Det er aldrig for sent at byde livet op til
dans”.
Det var med det udgangspunkt,
Elisabeth Dalsgaard kom ud på alle
plejecentrene i kommunen og bød op til
dans i september måned.
Elisabeth smittede alle med sin energi og
livsglæde og fik sat gang i kroppen og
smilet til god musik, som ses her på
billederne.
Ønsket om at få besøg af Elisabeth igen
var stort, så derfor kan vi glæde os til at
danse med hende igen til februar.
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DANZETTEN

Sikke en julestemning Danzetten fik skabt i caféen på Virumgård, da alle
disse glade medlemmer indtog scenen og sang julesange. Heidi havde
netop pyntet op til jul i caféen, så der var julehygge allevegne.
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JULETRÆSTÆNDING
Traditionen tro samles vi
hvert år til
juletræstænding på
Virumgård både i forhallen
og i festsalen i C-huset.
I år var det d. 26.
november. Et hyggeligt
arrangement, hvor
Louise musikterapeut
spillede julesange og der
blev serveret småkager
og et glas portvin.
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JULEGUDSTJENESTE
Torsdag d. 2. december kunne man
opleve en helt særlig julegudstjeneste med
Sofie Lindegaard.
Her kunne man opleve Sofie med julelys på
præstekjolen og i håret.
Man kunne opleve Henning og Johannes
klædt ud som hest og ko under
juleevangeliet og man kunne gå derfra med
budskabet ”Frygt ikke”.
Dette både i tankerne, efter en prædiken og
bøn med dette budskab, men også i form af
en heliumballon, med en påtegnet engel og
teksten ”Frygt ikke” som Sofie havde lavet til
alle dem, der havde lyst. Ville man ikke have
en ballon, kunne man tage en lille engel med
hjem.
Kom med til gudstjeneste, som er den
1. torsdag i hver måned kl. 14.00 i caféen.

Mørke kan blive til lys. Mørket kan trække sig
sammen i vores liv og vi kan tænke:
Det bliver aldrig godt og så sker der
alligevel noget, der får lyset tilbage.
Det var nogle af ordene i Sofies
prædiken, som hun understregede med det
selvantændelig lys, hun holder her i hånden.
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Du får her Sofies julebøn.
GUD
Du kommer til os julenat i mørket, et sted vi ikke forventer noget
stort.
Du viser os, at liv leves - også på det mørkeste sted.
Du er, hvor vi mindst venter det - midt i familieskænderierne om,
hvordan julen skal holdes. Midt i sorgen på hospitalet ved den hvide
seng. Midt i afstand og vacciner.
Din kærlighed trænger igennem det,
vi har opgivet. Det vi har dømt ude.
Vi ber’ for, at du denne jul, især er med de
familier, der er ramt. Dem der har mistet.
Dem der har givet op og dem,
der sidder alene.
Lad os vokse på din kærlighed og i det
nye år komme tilbage og virke i en åben
verden, hvor vi ikke skal frygte hinanden
hoste eller håndtryk.
Frygt ikke - siger englen julenat.
Gud - fortæl os, at der er engle på vej.
AMEN
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GUDSTJENESTE
KOM MED TIL GUDSTJENESTE
DEN FØRSTE TORSDAG I HVER MÅNED
KL. 14.00 I CAFÉEN PÅ VIRUMGÅRD
MED PRÆSTEN

SOFIE LINDEGÅRD
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D. 2. DECEMBER
D. 6. JANUAR
D. 3. FEBRUAR
D. 3. MARTS

HJERNEGYMNASTIK
Udfyld de manglende tal, så hver boks
indeholder alle tal fra 1 til 9.
De tre tal i hver række og kolonne skal tilsammen
svare til den sum, der står ud for og nedenfor
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VIRUMGÅRDS VENNER
VIRUMGÅRDS VEN

Mindep

Nyt fra
Støtteforeningen Virumgårds Venner

JULEFOR

I anledningen af julen, har alle beboere på Virumgård modtaget en julestjerne med en lille
hilsen fra Støtteforeningen.

Søndag den 12.
Caféen, Virum

På billedet ses blomsterne klar til at blive fordelt.

Søndag den 21. november havde vi en festlig eftermiddag med Bertel Abilgaard, som sang
gamle slagere og fortalte om sjove episoder fra hans liv som musiker.
Som I kan se her i bladet, kommer Mindeperlerne og skaber julestemning søndag den 12.
december.

Så er de

vi tidligere
I januar starter All Stars Jazzband det nye år på festlig vis,Mindeperlerne,
og i februar har vi som
traditionen
tro
fastelavnsbanko.
en hyggelig juleeftermiddag.
Banko den 3. torsdag i måneden holder juleferie i december,
men
vi kommer
igen efter nytår,
Med
garanti
for julestemning.
Har
første gang torsdag den 20. januar.

ha

i en

Virumgårds Venner er vært med serve

Hvis man vil støtte op om foreningens arbejde til glæde for
beboerne på Plejecenter
Arrangementet
er gratis

for alle.

Virumgård kan indmeldelse ske på mail: virumgaardsvenner@gmail.co

Venlig hilsen Henning

Kontingentet er kr. 150,-, som kan indbetales på vores konto i Danske Bank:
konto 1551 0008735344

D

På foreningens vegne
Hanne B. Hansen, formand
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VIRUMGÅRDS VENNER PRÆSENTERER:

Mindeperlerne

JULEFORESTILLING
Søndag den 12. december kl. 14.30
Caféen, Virumgård Plejecenter

Så er det Jul igen!
Mindeperlerne, som vi tidligere har oplevet i Cafén, underholder os med
en hyggelig juleeftermiddag.
Med garanti for julestemning. Har i en nissehue - så tag den med!
Virumgårds Venner er vært med servering af et lille glas og noget sødt.
Arrangementet er gratis for alle.
Venlig hilsen Henning

De støtter Virumgårds Venner
Tandlæge Tandlæge
Henrik
Henrik
Hammer
Hammer
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EN HILSEN FRA KØKKENET
Vi er 6 ansatte i køkkenet, som laver mad til plejehjemmet. Der koges
fond, laves fromager, is, brød, kager, hjemmelavet pålæg osv. og det gør vi
365 dage om året.
Vi har forskellige traditioner. En af traditionerne
er, når en beboer har fødseldag, må beboeren ønske,
hvilken menu, der skal serveres til hele huset.
Vi modtager meget gerne forslag til dagens menu, ligeså ideer til dessert.
Vi fejrer alle Helligdage i løbet af året og hvad der ellers må komme,
vi kan fejre.

Vi har lige holdt Mortens aften med
andesteg og æblekage, som både blev
serveret til alle beboerne og i caféen.

Til frokost er der travlt i caféen, hvor
der kommer mange hjemmeboende
borgere og nyder maden og selskabet i caféen.

Heidi bestyrer caféen, så kontakt Heidi på tlf. 23814826, hvis du har
spørgsmål vedrørende caféen.
Lige nu er vi i fuld gang med forberedelserne til december måned, så det
giver ekstra travlhed i køkkenet.
Vi ønsker alle en dejlig jul og godt nytår.
Fra alle os i køkkenet
16

HENNING PETERSENS PLADS
D. 27. maj afslørede vi vinderen af konkurrencen om navngivning af
pladsen foran caféen.
Vinderen blev Niels-Jørgen med navnet Henning Petersens Plads og dette
har pladsen heddet lige siden, opkaldt efter vores kære frivillige ildsjæl
Henning Petersen.
Nu er skiltet med vindernavnet ankommet og vi vil gerne fejre opsætningen
af skiltet ude på pladsen

Tirsdag d. 21 december kl. 11.00
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JUL PÅ HJERNEN
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Find de skjulte juleord
Du må bevæge dig i alle retninger - op, ned, højre,
venstre og diagonalt - i alt 8 retninger.
Et felt må ikke benyttes mere end én gang. Finder
du flere svar, er det længste ord sikkert det rigtige
svar. Se eksempel her til højre.
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JUL PÅ VIRUMGÅRD
Tænk sig, at kunne vågne op i december måned til et snedækket landskab
som man kunne d. 2. december. Så er det da virkelig jul.

Julen er også allevegne indenfor på Virumgård, hvor der er pyntet op i stor
stil overalt, så man kan ikke andet end at komme i julestemning, når man
træder ind af døren. Her finder du mange juletræer både udenfor med lys i,
i caféen, i forhallen og på alle afdelinger. Her kan du se nogle af de mange
juletræer.
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FIND ORDENE

Jul 3

Navn:_____________________ Klasse:_____

Find 40 ord som ofte benyttes i forbindelse med julen.
Ordene kan stå i alle retninger.
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ADVENTSKRANS

GUDSTJENESTE

JULEMAND

KRYBBESPIL

RISALAMANDE

AND

GUIRLANDE

JULEMÆRKE

KRÆMMERHUS

RISENGRØD

DANS

GÅS

JULETRÆ

LUCIAOPTOG

RØDKÅL

DEKORATION

HJERTE

KALENDER

MANDELGAVE

SALME

EVANGELIUM

HYGGE

KALENDERLYS

MARCIPAN

SANG

FLÆSKESTEG

JESUS

KIRSEBÆRSOVS

NISSE

SILD

GLØGG

JULEFROKOST

KLEJNER

NØD

SNE

GRAN

JULEKORT

KRAVLENISSE

RENSDYR

STJERNE

Materiale ID: WRD.30.1.1.da
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www.gratisskole.dk

FÆLLES CYKELTUR
Alle plejecentrene i kommunen har rickshawcykler, så beboerne kan komme
ud og få vind i håret. Det er frivillige cykelpiloter fra Cykling Uden Alder, der
cykler med beboerne rundt i nærområdet og flere gange om året
arrangeres der fællestur, hvor cykelpiloterne samles fra de forskellige
plejecentre til en fælles cykeltur. I september gik turen til Lyngby, hvor
Niklas Johansen var med og spillede smukke numre på sin guitar først ved
Fogs plads og derefter ved Lyngby sø.
Her til jul er der fællesture til Lyngby, når mørket falder på, så julelysene
kan nydes sammen med lidt varmt at drikke.
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FRIVILLIGFEST
Vi inviterer hvert år alle frivillige, der er
tilknyttet Center for Sundhed og Omsorg til
et årligt socialt arrangement, som tak for
den uundværlige indsats de yder året rundt.
I år blev frivilligfesten afholdt i de smukke
lokaler på Frilandsmuseet. Det var en
meget hyggelig og festlig aften, hvor
ca. 70 frivillige deltog. Aftenen bød på et
spændende foredrag af den tidligere roer og
to gange verdensmester Mette Bloch,
en meget lækker 3 rettes menu og efter
middagen spillede duoen Memory Lane
op til dans.
En særlig tak skal lyde til alle de frivillige,
som gør en verden til forskel og er med til
at forsøde tilværelsen for de ældre i
kommunen. Listen er lang over
stjernestunder, de frivillige medvirker til,
og ældreomsorgen ville ikke være den
samme uden de frivillige.
Kender du én som også har lyst til at
bidrage til stjernestunder som frivillig? Så
kontakt de tværgående frivilligkoordinatorer
på frivillig-hos-aeldre@ltk.dk eller
telefon 20 22 67 13.
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Frivilligfest
18. november 2021

MENU
Fiske tapas
med røget laks, varm røget ørred
og laksetartar
*****
Langtidsstegt kalvetyksteg
med grøntsager og svampeflødesauce
*****
Bagt chokoladekage med hindbær og is
*****
Kaffe og sødt

WALKMÆNDENE

Vi kunne ikke undvære de frivillige på Virumgård og de stjernestunder som
de hver især er med til at skabe for beboerne som f.eks. cykelturene, som
du kan se til venstre.
Vi har udover cykelpiloter f.eks. walkmænd, som kommer en gang om ugen
og går tur med beboere. Vi har lige været så heldige at få to ny
walkmænd, Lisbeth og Ann.
Velkommen til Jer.
Her er walkmændene ude og gå tur en efterårsdag,
hvor skyggerne er lange.
Har du lyst til at blive en del af walkmændene:
Send en mail til Michala Eich:
michala@klamer.com
eller ring og hør mere på tlf:26 34 80 07
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ÅRET DER GIK QUIZ
1. I hvilken måned blev de første personer vaccineret mod
COVID-19 i Lyngby Taarbæk kommune?
a) December
b) Januar
c) Februar
2. Hvilken kendt bygning i USA blev angrebet af demonstranter
den 6. januar 2021?
a) Empire State Building 		
b) Kongressen
c) Trump Tow
3. Hvem tiltrådte som præsident i USA i 2021?
a) Kamala Harris
b) Joe Biden
c) Donald Trump
4. I hvilken by blev sommer-OL afholdt?
a) Tokyo
b) Los Angeles
		
c) Shanghai
5. Hvilken dansk atlet kunne tage guld med hjem fra OL i år?
a) Jesper Hansen
b) Viktor Axelsen
c) Pernille Blume
6. Hvad hedder den danske cykelrytter, som overraskede hele
cykelverdenen, da han som kun 24-årig og helt uventet blev nr. to
ved årets Tour de France?
a) Kasper Asgreen
b) Jakob Fuglsang
c) Jonas Vingegaard
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7. Hvilken dansk spillefilm vinder en Oscar i 2021?
a) Ternet Ninja 2			
b) Dronningen
c) Druk
8. Hvilken tidligere dansk statsminister døde i 2021?
a) Poul Schlüter
		
b) Anker Jørgensen
c) Poul Nyrup Rasmussen
9. Hvilken placeringer fik det danske håndboldlandshold (herrer)
ved henholdsvis VM & OL i 2021?
a) To sølv medaljer
			
b) En guld- & en sølvmedalje
c) En guld- & en bronzemedalje
10. Danmark havde et forrygende OL i 2021. Hvor mange medaljer
vandt de danske atleter til sammen?
a) 10
b) 11
c) 8
11. I 2021 meldte Lars Løkke Rasmussen sig ud af Venstre for at
stifte sit eget parti. Hvilket?
a) Demokraterne
			
b) Borgerligt Centrum
c) Moderaterne
12. Hvilket land trak USA & Danmark sine tropper ud af i 2021?
a) Irak 			
b) Afghanistan
c) Syrien 						
Find svarene på s. 30
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ÅRSHJUL OG TRADITIONER
Vi har en række traditioner og særlige begivenheder i løbet af året, der
fejres og markeres på alle fire kommunale plejecentre.
Disse kan ses i dette fælles årshjul.
Derudover vil der være særlige begivenheder på de enkelte plejecentre,
som fejres. Disse kan ses i de individuelle årshjul, som du kan finde på
plejecentrenes hjemmesider og afdelingernes aktivitetstavler i det nye år.
Det er også her, du løbende kan læse nærmere om de konkrete
begivenheder og arrangementer, der afholdes i løbet af året.

2022

Fastelavn

Lucia
Julefrokost
Juleaften
Nytårsaften
Mortens aften

Jan Feb
Dec

Maj

Okt
Generationernes dag
Vi mødes på tværs af
generationer

Mar
April

Nov

Sept

Påskefrokost

Aug

Juni
Juli

Store Bededag
Fælles cykeltur

Vi skyder foråret igang

Sommerfest

Huskedag
Fælles cykeltur

Vi byder efteråret
velkommen
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Sankt Hans

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
Rigtig glædelig jul og godt nytår
til alle jer.
Jeg holder julelukket fra d. 24. dec.
til og med d. 3. januar
Tak for året, der er gået.
De varmeste julehilsner fra
Karin
Frisør
Glædelig jul og godt nytår
Tak for samarbejdet og
træningsindsatsen i året, der er gået
Mange julehilsner fra
terapeuterne Nina og Behija

VIRUMGÅRDS HJEMMESIDE
Husk, at du på Virumgårds hjemmeside https://virumgaard.ltk.dk/
kan finde mange oplysninger.
Her kan du finde den månedlige aktivitetskalender og nærmere
information om kommende arrangementer.
Det er også på hjemmesiden, du kan finde dette aktivitetsblad i en
elektronisk udgave.
OBS til februar får Virumgård nye telefonnumre, så hold øje med
hjemmesiden, hvor det bliver annonceret i det nye år.
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LØSNINGER

Svar på Året der gik quizzen 26 og 27
1. A
2. B
3. B
4. A
5. B
6. C
7. C
8. A
9. B
10. B
11. C
12. B
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Januar
Kongressen
Joe Biden
Tokyo
Viktor Axelsen
Jonas Vingegaard
Druk
Poul Schlüter
En guld- & en sølvmedalje
11
Moderaterne
Afghanistan

Kære alle læsere
Vil vil gerne på redaktionen ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår.
Tak fordi du læste med i 2021. Vi håber, at aktivitetsbladene har været
med til at sprede glæde og aktivitet i hverdagen.
Næste blad udkommer til marts 2022.
Jule- og nytårshilsner fra redaktionen
Charlotte, Cecilia og Marianne
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Næste nummer udkommer marts 2022

