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Besøg vores hjemmeside
Besøg Plejecenter Virumgård på www.virumgaard.ltk.dk. På siden kan
man finde oplysninger om plejecentret, aktiviteter og Caféen m.m.
Menuplanen for Caféen og plejecentret opdateres løbende. På hjemmesiden kan man finde nyt om kommende arrangementer og aktiviteter.
Indlæg til Sennepskrukken modtages meget gerne
Har du oplevet noget sjovt, smukt, rørende eller andet, f.eks. en tur
sammen med andre beboere, hører vi meget gerne herom. Hvis du også
kan maile nogle billeder til os, se nedenfor, vil det blive modtaget med
glæde. (Vi forbeholder os dog ret til redaktionelle beskæringer af billeder
og tekster.)
Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer (januar/februar
2019) er: SENEST den 10. december 2018.
Kontakt:
Dorthe Lorentzen, tlf. 30 17 17 11, mail: dorhl@ltk.dk

Sennepskrukken bliver trykt på Lyngby Rådhus i 250 eksemplarer.
Skulle du, mod forventning, ikke have modtaget bladet, kan det afhentes i holderen i Caféen
(ved det runde bord ved indgangen). Husk bare kun 1 blad pr. husstand.

En julehilsen fra Ilse

Kære alle beboere, familie, venner, frivillige og medarbejdere.
Hermed ønskes i alle en rigtig glædelig jul samt et fantastisk
nytår.
Som ny plejecenterleder vil jeg benytte lejligheden til at
takke alle dem, der bor, arbejder og kommer på Virumgård
for den helt igennem flotte modtagelse alle har givet mig.
Jeg glæder mig til at tage fat på 2019.
En stor tak til alle beboere, frivillige, medarbejdere og
pårørende hver især, for jeres bidrag til, at Virumgård er så
dejligt et plejecenter, som det er.
Sennepskrukkens beretninger og billeder vidner om mange
skønne stunder og spændende aktiviteter i 2018.
Med venlig hilsen
Ilse Salzmann
Plejecenterleder
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Generationernes dag.
Generationernes dag er en dag, hvor vi markerer værdien af
de bånd og relationer, vi knytter i mødet på tværs af generationer.
Generationernes dag på Virumgård var en hyggedag, hvor
der var besøg af en masse dejlige børnehavebørn fra Blomsten og Prinsessehøj, som sang for beboerne. Børnene blev
og spiste deres madpakker, inden turen igen gik mod børnehaverne.
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NYHED

ÅBEN HUS til ledelsen på Plejecenter Virumgård
Ledelsen på Virumgård tror på at nøglen til et godt samarbejde er
være
 tilgængelige
 i dialog
 i øjenhøjde
 synlige
 nærværende
 oprigtig interesserede
og vil derfor gerne ”åbne op” for at samarbejdet med beboere, pårørende, borgere, medarbejdere kan blive endnu bedre.
Dette betyder, at vi resten af 2018 og starten af 2019 vil kunne
træffes i cafeen den sidste mandag i måneden hver måned i tidsrummet kl. 16.00 – kl. 18.00.
Beboere, pårørende, borgere eller medarbejdere kan ringe til os eller bare møde op i cafeen for en samtale eller bare for at hilse på
(der skal ikke bestilles tid).
Følgende datoer er indtil videre planlagt:
29.10 2018, 26.11.2018 og 21.1.2019
(Den 24.12.2018 springer vi over)
Venlig hilsen
Ilse Salzmann
Plejecenterleder
Tlf. 45 28 51 02

Lene Slot
Afd. Leder i Bygning A
tlf. 45 28 51 21

Helen Kjærulff
Afd. Leder i bygning B
tlf. 45 28 51 31

Betina Peters
Afd. Leder i bygning C
tlf. 45 28 51 41
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Højskoleugen
I uge 36 havde vi besøg af Tisvilde Højskole. Der blev sunget morgensang samt lavet morgengymnastik på afdelingerne. Der var endvidere et par arrangementer i Caféen,
hvor vi bla. havde besøg af Erik Grip, som spillede sange og
fortalte små historier. I Cafèen havde vi desuden besøg af
Nikolai Andersen, som spillede klaver og sang sange fra Bakkens Hvile. Vi havde også besøg af Henry O’Conner som
spillede guitar i byg. B og Lars Svendsen som spillede harmonika i byg C.

Gymnastik i byg. A

Gymnastik i byg. B
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Gymnastik byg. C

Morgensang byg. A

Morgensang byg. B
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Morgensang byg. C

Nikolaj Andersen spillede i Cafeen
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Erik Grip spillede og sang i Cafeen
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Lars Svendsen spillede i C huset

Henry O’Conner spillede i B huset.
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Kim Larsen
Vores kære spillemand Kim Larsen døde Søndag den 30/92018. Kim var kendt for sine fantastiske sange og sin flabede drengerøvs stil. Han var elsket af hele Danmark.
This Is My Life
This is my life
this is my time
just show me the light
and I go there
Give me the wine
bitter and sweet
and a little bit of bread
that's all I need
No, I don't want the gold from Xanadu
I think I leave it all to you
this is my life and I don't care
This is my street,
are you restless feet
carry me on to anywhere
Take the fear
take it away
and give me some hope
for one more day
I saw a ghost behind the door
when the kids were coming home from the war
with broken dreams and nothing more
I heard a woman singing her song
and it was good and warm and strong
She made me cry I don't know why
I don't want to bring you down
I declare it's good to be here
this is my life and I don't care!

9

Huske dagen
Huskedagen blev en dag med hygge på afdelingerne, og en
fest i Cafèen som var pyntet op med balloner og guirlander.
Der blev spillet på klaver og sunget nogle dejlige viser. Der
blev spillet op til dans til manges store glæde.
En rigtig dejlig dag at huske hinanden på.
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Eremitageslottet
En sensommertur til Eremitageslottet, hvor dyrene var helt
tæt på slottet. Kaffen blev nydt, medens naturen blev beundret.
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Dato

Navn

08.12.
19.12.
25.12.
26.12.

04.11.
17.12.
22.12.
28.12.

A
A
A
A

124
118
102
111

Anne-Lise Rasmussen
Karen Elisabeth Lykke
Niels Harald Høst-Madsen
Svea Ingeborg Atke

A
A
A
A

201
208
216
212

01.11.
12.11.
13.11.
24.11.
24.11.
11.12.
12.12.
22.12.
26.12.
26.12.
31.12.

Ruth Skøtt
Mogens Lamberth
Karna Machnik
Kirsten Wiegell
Lillian Lange
Marian Rose Trier
Inga Wiberg
Ellen Marie Leonhardt
Søren Henriksen
Kirsten Agersnap
Steen Steensen

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

25
03
02
15
16
06
07
09
17
26
05

13.11.
22.11.
24.11.
03.12.
06.12.
07.12.

Svend Kieler
Grete Nerlov
Aage John Jensen
Inge Lytchoff Ancker
Iris Rosalia Christensen
Bente Marie Mikkelsen

C
C
C
C
C
C

31
03
02
18
04
30
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Bent Nielsen
Grete Krabbe
Nanna Mercer
Inga Gullacksen

Bygn./Værelse

Dato

Navn

27.08.
10.09.

Steen Steensen
Ruth Skøtt

B 05
B 25

01.11.
01.10.
01.10.
01.11.

Vibeke Konradsen
Eva Geertz-Hansen
Jørgen Geertz-Hansen
Lone Sylvest Pryner

C
C
C
C

Dato

Navn

10.10.

Niels Peter Jensen

A 221

10.10.
04.10.

Birthe Lizi Christiansen
Helge Ekwall-Pedersen

B 13
B 14

15.09.
24.09.
03.09.
31.08.

Jonna Vodder
Arne Olsen
Otto Johan Bülow
Anne Zachariassen

C
C
C
C

09.09.
03.09.

28.09.
03.10.

Svea Ingeborg Atke
Karen Lise Ponsaing

Jytte Kirkegaard Honoré
Iris Johanne Nielsen

Bygn./Værelse
A 212
A 225

06
13
13
25

Bygn./Værelse
A 104
A 110

06
10
13
25
15

De foregående 2 måneder har vi haft følgende underholdning:
Onsdag den 5. september
Havde vi højskoleuge, hvor der blev sunget morgensang,
lavet morgengymnastik og havde besøg af Erik Grip, som
spillede og sang for os i Caféen.
Søndag den 16. september
Virumgårds venner havde inviteret operasanger Dorthe Elsebeth og den syngende sygplejerske Lars Frost ind til at
synge og underholde i Caféen.
Torsdag den 20. september
Bent Thurmann spillede i Caféen.
Fredag den 21. september
Var det huskedag, hvor der blev lavet fine kager og spillet
musik i Caféen. Der blev danset og sunget til Johannes
klaverspil.
Mandag den 24. september
Banko v/Kirsten og Roland i Caféen, hvor der blev spillet om
en masse fine præmier.
Torsdag den 27. september
Gudstjeneste v/Søren Hermansen.
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Mandag den 1. oktober
Generationernes dag blev holdt på afdelingerne, hvor der
var folk i alle aldre.
Torsdag den 4. oktober
Beboerne Harald Høst Madsen og Søren Struntze havde
lavet et musikalsk arrangement i Caféen.
Tirsdag den 9. oktober
Bent Thurman kom og spillede endnu en gang for os.
Tirsdag den 16. oktober
Eva Helbo spillede og sang.
Torsdag den 18 oktober
Søren Hermansen havde gudstjeneste i Caféen.
Søndag den 21. oktober
Virumgårds venner præsenterede ”Glarmesterens Svende”,
som spillede og sang.
Mandag den 29. oktober
Banko blev der spillet med fine præmier.
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Koncert i Caféen
Søndag den 18. november - Kl. 14.30
Halfdanskerne er et populært viseorkester og et af landets
mest eftertragtede koncertnavne i 2018.
Viseorkestret består af:
Guitarist og sanger Mads Westfall.
Harmonikaspiller og sanger Lars Grand.
Kontrabassist Rasmus Vennevold.
De fortolker og synger viser af Halfdan Rasmussen og Benny
Andersen m.fl.
Disse tre flotte, velklædte fyre leverer en koncertoplevelse i
absolut topklasse.
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BEMÆRK: Vi anmoder om, at man kommer lidt før tiden

til underholdningerne, da det ellers forstyrrer for meget.
Til arrangementerne i Caféen serveres der kaffe og kage for
20 kr. Beboerne på Virumgård skal selv medbringe kage fra
afdelingerne.
BEMÆRK følgende datoer:
1/11 Adax tasker
14/11 Senior shoppen
23/11 LF tøj – Mode show
6/12 Trim sko
20/12 Tøj Lotte

Lørdag den 3. november kl. 14.30 i Caféen
Film. Se opslag senere.

Onsdag den 7. november kl 14.30 i Caféen
RustenborgHusets linedancere giver opvisning.
Tirsdag den 13. november kl. 14.30 i Caféen
Jan O. spiller og synger.
Søndag den 18. november kl 14.30 i Caféen
Virumgårds Venner præsenterer Halfdanskerne.
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Tirsdag den 20. november kl 14.30 i Cafeen
Bent Thurmann spiller for os.
Torsdag den 22. november kl 14.30 i Cafeen
Gudstjeneste v/Søren Hermansen.
Fredag den 23. november kl. 14.30 i Caféen
LF Tøjsalg afholder modeshow.
Mandag den 26. november kl. 14.30 i Caféen
Stort Julebanko v/Kirsten og Roland.
Torsdag den 29. november kl 14.30 i Caféen
Juleklip i Caféen for Virumgårds beboere. Personer udefra
er også velkommen, men skal betale 30 kr. til materialer.
Fredag den 30. november kl 11.00 i Cafeen
Juletræet tændes i Caféen for alle beboerne.
Lørdag den 1. december kl 14.00 i Caféen
Film. Se opslag senere.
Torsdag den 6. december kl 14.30 i Caféen
Danzetten.
Tirsdag den 11. december kl 14.30 i Cafeen
Bent Thurmann spiller i Caféen.
Torsdag den 13. december kl 10.00 på Virumgård
Lucia optog gennem hele Virumgård.
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Søndag den 16. december kl. 14.30 i Caféen
Virumgårds venner arrangerer underholdning. Se opslag.
Mandag den 17. december kl. 14.30 i Caféen
Brøndbyoktettens juleshow.
Torsdag den 20. december kl 14.30 i Caféen
Julegudstjeneste v/Søren Hermansen.
HVER ONSDAG - kl. 14.00 i Caféen
Dejlig afspændingsgymnastik/stolegymnastik med
Ulla Birk Koefoed.

Bridge og andre spil
Vi spiller bridge og vil altid gerne have nye spillere med.
Der er også mulighed for at spille andre spil, som f.eks.:
Sequence, Ludo eller Uno, så I er velkomne til at komme i
Forhallen hver onsdag fra kl. 13.30 til kl. 15.30. Henvendelse til: Rie Frank, tlf. 50 49 75 16.
Har I selv nogle spil, må de meget gerne medbringes.
Der er altid en frivillig til stede til at hjælpe.
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Takkebrev fra DTU
Fra marts til juni i år har Bredebro og Virumgård og Danmarks Tekniske Universitet været med til et forsøg med virkninger af let motion.
Formålet med forsøget var at undersøge, om ældre borgere
får bedre fysisk tilstand og balance, hvis de deltager i let
motion et par gange om ugen, hvor de udfører en ”leg” ved
at træde på lysende fliser. I hele forsøget har der indgået i
alt 40 ældre borgere, som var fordelt ved lodtrækning i to
grupper – en træningsgruppe og en ventegruppe, som så
får tilbud samme motion i efteråret 2018. Gennemsnitsalderen blandt deltagerne var 83 år.
Der var i alt 12 ugentlige træningssessioner, hver på 1 time,
hvor et hold på 4-5 ældre trænede på fliserne. I løbet af timen motionerer hver af de ældre borgere skiftevis ca. 2 min
ad gangen.
En vigtig del af forsøget var måling af alle deltageres fysiske
aktivitet (både trænings- og ventegruppe), og derfor har alle
deltagere båret en lille sensor lige over knæet under et plaster.
Deltagernes balance og gang blev målt 3 gange i løbet af
forsøget - første gang lige inden forsøgets start, anden gang
sjette træningsuge og tredje gang ved forsøgets slutning.
Første fase af projektet er nu færdig, og det er værdifulde
data, som borgernes deltagelse har givet os. De foreløbige
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analyser tyder på at balancen bliver forbedret af denne forholdsvis kortvarige træningsindsats, hvorimod ganghastighed ikke ændres. Denne type forskning har stor betydning
for ældre i fremtiden, hvor muligheden for at kunne forblive
i eget hjem bliver vigtigere. Når resultaterne er endeligt
gjort op, vil I få besked, når de lægges ud på kommunens
hjemmeside.
Vi vil rette en hjertelig tak til alle deltagende borgere og personale på de to plejecentre, og vi håber at I har haft en positiv oplevelse ved at deltage i projektet.
Med venlig hilsen
Humira Ehrari
Henning Boje Andersen
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Høreomsorg
Jeg hedder Lone, og jeg udfører frivillig
høreomsorg på Virumgård. Jeg kommer
sidste mandag hver 2. måned i Caféen
kl. 10.30 – 12.00. I december bliver det
dog mandag den 17. på grund af julen.
Frivilligkoordinator på Virumgård Dorthe
har bedt mig skrive et indlæg om høreomsorg i husavisen ”Sennepskrukken”.
Som sagt hedder jeg Lone. Jeg taler med beboere og hjemmeboende, der har problemer med deres høreapparater, renser, sætter nye slanger på og hjælper med praktiske spørgsmål omkring
høreapparater. Jeg kan samtidig henvise til kommunikationscenteret i Hellerup, der står for hjælpemidler.
I den seneste tid har fremmødet været beskedent, IKKE fordi høreproblemet ikke er der, for det er det. Det er sandsynligvis personalet / kontaktpersonerne, der ikke er opmærksom på, at muligheden
for høreomsorg er gratis tilgængelig for borgerne.
Så personale - prøv at spotte dem med høreproblemer og kontakt
frivilligkoordinator Dorthe.
Jeg kan træffes på mobil:
21 15 64 24 og på e-mail: lonevirum@mail.dk
Bedste hørehilsen
Lone
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Gudstjenester i Caféen
ved Søren Hermansen

Sorgenfri Kirke

Torsdag den 22. november, kl. 14.30
Torsdag den 20. december, kl. 14.30
Alle er velkomne, og der er kaffe og kage.
Det vil fremadrettet udelukkende være Søren Hermansen,
der kommer på Virumgård.
-- oo0oo -Skulle der være beboere, der ikke kan komme ned til gudstjenesterne, eller i anden anledning har brug for et besøg af
en af præsterne, er man hjertelig velkommen til at kontakte
Kirkens kontor på telefon 45 85 23 72.

Frisør Karin Rasmussen holder ferie fra og med
fredag den 21. december til og med tirsdag den
1. januar 2019.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske
alle en Glædelig Jul og Godt Nytår.
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De var bl.a. forbi den gade, Annelise havde boet i 69 år, og
der mødte de tilfældigt hendes tidligere genbo. Det blev et
glædeligt gensyn. Derefter gik turen til Furesøen, hvor
Annelise havde lært sine børn at svømme. ”Det var en
rørende tur” slutter Anne-Lise sin beretning.
Johannes kan godt lide at cykle og at komme rundt i kommunen. ”Så kan jeg jo lige så godt tage andre med”, fortæller Johannes og fortsætter: ”På den måde kan jeg
hjælpe andre og samværet med beboerne giver også mig
meget tilbage”.
Nogle beboere vil gerne snakke, andre nyder bare at sidde
og iagttage udsigten og livet i Virum og i Sorgenfri.
”Uanset hvad, kan jeg læse taknemmeligheden i ansigterne, når vi når hjem”, fortæller Johannes.

Har du lyst til at blive cykelpilot
Som cykelpilot kan du give dine ældre medborgere en mulighed
for igen at opleve verden og for at forblive en aktiv del af fællesskabet og nærmiljøet.
Opret en profil på www.cyklingudenalder.dk så kontakter vi dig
eller kontakt os på frivillig-hos-aeldre@ltk.dk, tlf. 20 22 68 13
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Opera i Caféen
Den 16. september 2018 fik vi besøg af operasanger Dorthe
Elisabeth Larsen og den syngende sygeplejerske Lars Frost.
Det blev en stor oplevelse, og der kom ca. 70 gæster, som
nød musikken og sangene.
Sangernes stemmer ramte på den følsomme og smukke
måde, og flere blev meget rørte.
En glad underholdning, hvor der var tale om opera, operette, musicals og danske sange, som der kunne synges eller
nynnes med på.
Underholdning i topklasse.
VH Henning

30

Efterårstur i skoven
Onsdag d. 10. oktober 2018 bød vi efteråret velkommen
med en cykel- og bustur til shelterpladsen ved Skodsborg
Station for alle plejecentrene i kommunen.
Borgere fra centrene ankom i rickshawcyklerne, som blev
cyklet af vores friske frivillige cykelpiloter.
Alle kom med kager til et fælles kaffe- og kagebord. Der
blev sunget fællessang og poppet popcorn på bålet.
Anders Kring Mortensen fra Parforcejagtlandskabet Nordsjælland kom og fortalte om Dyrehavens historie.
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Månedernes Digt
Min lykkerus
Janne Enevoldsen
Min lykkerus
Min lykkerus, flyver mellem skyerne
Min krop svæver, jeg er afslappet
Ser lyset, varmen og glæden

Mit liv er tilbage
Min lykke hjemvendt
Sommerfuglene lever
Tænker på dig, mit hjerte slår ekstra slag

Du gør mig varm indeni
Mærker dine hænder på min krop
Selvom du ikke er her
Blodet pumper til uanede højder

Gnisten til livet
Har fundet humøret
Stråler af lykke
Du er i mit hjerte
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Hovedbrud
november/december
1. Hvad hedder vores søde kaniner i atriumgården?
A. Bølle/ Bob

B. Mælkebøtte/Mynte C. Ninus /Tut

2. Er en boksering
A. Rund

B. Oval

C. Firkantet

3. Er en Ferrari for det meste
A. Hvid

B. Rød

C. Blå

4. Hvem spiller Mads Skjern i matador?
A. Per Pallesen

B. Kurt Ravn

C. Jørgen Buckhøj

5. Hvad hedder Kronprins Frederiks’ hustru?
A. Mary

B. Mari

C. Marie

Indsendt af: _______________________________________
Afleveres senest den 10. december 2018 i Sennepskrukkens postkasse i bygning A. Præmien: "Køb for 25 kr. kioskvarer i Caféen"
kan afhentes i åbningstiden, kl. 11.30 - 13.00.

September/oktober måneds vinder af hovedbrud:
Aage Jensen C hus bolig 2
TILLYKKE - TILLYKKE – TILLYKKE
September/oktober måneds vinder af krydsord:
Grete Krabbe byg A bolig 118
TILLYKKE - TILLYKKE – TILLYKKE
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Caféen
Åbningstider:
kl. 11.30 - 13.00 alle dage
(også helligdage)
Caféen er åben for alle borgere i Lyngby-Taarbæk kommune.
Det er ikke bare et sted, man spiser, man hygger sig også
sammen med sang, dans, underholdning og banko.

I Caféen sælges kaffe/te og andre drikkevarer, som f.eks. øl,
vand, vin, snaps og bitter. Derudover har vi også kioskvarer
såsom cigaretter, slik, chokolade m.m.
Mad og drikkevarer kan købes med hjem, men man skal dog
huske at medbringe en boks til maden.

Ugens MENUKORT kan hentes ved kasseapparatet i Caféen.
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Virumgårds Venner

For at afholde vore arrangementer behøver vi penge i kassen, så vi vil gerne opfordre alle til at blive medlem af støtteforeningen "Virumgårds venner", for den ringe sum af 125
kr. om året. Jo flere medlemmer - des flere arrangementer.
klip --------------------------------------------------------------------INDMELDELSE Navn:

_________________________________

Adresse: _________________________________
Tlf.:

__________

Mail:

________________

Ovenstående indmelder sig hermed i Støtteforeningen
"Virumgårds venner".
Betaling af kontingent, 125 kr. pr. person, kan ske til Plejecentrets
kontor eller til Danske Bank:
Indbetalingskort: +01< +8735344 <
eller via netbankoverførsel til reg. nr. 1551, konto 8735344.
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Vågetjenesten
i Lyngby-Taarbæk

Hvis du har et familiemedlem, som er syg og
døende, har du nu mulighed for at rekvirere
en VÅGEKONE/MAND igennem kommunens
hjemmepleje, hvis du har behov for en pause
i vågearbejdet.
Vi tilbyder aflastning og støtte for de pårørende,
der ellers våger, at være til stede som medmenneske på den syges betingelser og aflaste
og støtte de pårørende i en kortere periode.
Ved den første samtale træffer vi individuel aftale om omfanget
af vores besøg.
De nærmeste får et pusterum og ny energi til deres pårørende.
Vi har tavshedspligt om alle personlige forhold, vi bliver bekendt
med.
Vi respekterer den døendes livssyn og tro.
Vi er frivillige og modtager hverken løn eller gaver.
Vågetjenesten er en frivillig forening, der har samarbejdsaftale
med Lyngby-Taarbæk kommune.
Besøg vores hjemmeside hvis du vil vide mere.
www.vaagetjenestenltk.dk
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ANNONCER
LF Tøjsalg
Butikken der kommer til dig
næste gang den 23. november
Linda Firlings
linda.firlings@mail.dk
Emdrup Banke 82 . 2100 København Ø
Tlf.: +45 52 506 509 . CVRnr.: 3333 9305

Klinik For fodterapi

ved Malene Pickering,
Charlotte Herslev og
Mette Højgaard Hansen
.

Karin Frisør
siger:

Statsaut. Fodterapeuter

Diabetes, bøjler, indlæg, nedgroede negle,
leddegigt, hjemmebehandlinger.
Klinikken har overenskomst med
Sygesikringen/ydernummer.
Carlshøjvej 49, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. nr. 45 93 01 12

BEMÆRK:
Jeg kommer også gerne ud på afdelingerne og i de beskyttede boliger
efter behov.
Det koster IKKE ekstra !!!
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ANNONCER
VELKOMMEN HOS
FODTERAPEUTERNE
LYNGBY TORV
Behandling i klinik
Behandling i hjemmet
Måltagning til støtte- og kompressionsstrømper
Indlæg
Aflastninger
Overenskomst med sygesikringen
Vores behandlinger er tilskudsberettiget fra
sygeforsikringen "Danmark"

Book Deres tid på tlf. 45 88 13 55
Lyngby torv 11 – 2800 Kgs. Lyngby

Din rullende tøjbutik besøger Virumgård
næste gang:
den 7. jan - kl. 10 - 14
Tøj til unge og ældre.
Priser op til max. 300 kr. pr. del.
Lars Rasmussen
Tlf.: 40 44 91 64
www.jysktøjsalg.dk

Lyngby Holte
Vindues-polering ApS
(Grundlagt år 1995)

Jeg pudser for firmaer og private, og
kommer selv hver gang. Jeg tager skoene
af inden jeg går ind samt tørrer vand op
efter mig i vinduer og på gulve. Pligtopfyldende og overholder altid mine aftaler.
Loyal og diskret.
Kenth Madsen. Baunehøjvej 26,
2800 Kgs. Lyngby. Tlf.: 60 43 18 71
mail: lhpuds@bcbnet.dk
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Vi tilbyder alle former for tandbehandling og har mange års erfaring, også
med tandlægeskræk.
Nye klienter er altid velkomne.
Henrik Hammer
Sorgenfri Torv 11, 2830 Virum
Tlf.: 45 85 01 13

Plejecenter
Virumgård

Sennepsmarken 1, 2830 Virum
Administration:
Tlf. 45 28 51 00
Kontoret er åbent: Mandag - torsdag kl. 8.00 - 15.00
Fredag
kl. 8.00 - 14.30
E-mail:
virgaard@ltk.dk
Demensteamet:
Kontakt
Mette Stræde Andersen

Mandag - fredag

Tlf.: 20 18 01 77

Mandag - fredag

Tlf.: 30 17 17 11

Caféansvarlig og frivilligkoordinator:
Mandag - fredag
Heidi Mouritzen
heimo@ltk.dk

Tlf.: 45 28 51 83
Bedst kl. 8 - 10

Klippekort:
Marianne Skouhus
Andersen

Mandag - fredag

Tlf.: 40 43 41 73

Tirsdag, onsdag
og torsdag samt
hver anden fredag i ulige uger

Kl. 09.30 - 15.00
Tlf.: 40 14 70 55

Frivilligkoordinator/klippekort:
Dorthe H. Lorentzen
dorhl@ltk.dk

Frisør Karin Rasmussen

Støtteforeningen Virumgårds Venner:
Formand Johannes Vedtofte

Tlf.: 20 14 56 52
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