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Virum-Sorgenfri Nyt er på gaden
Denne nye digitale avis, erstatter det nyhedsbrev som Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening tidligere
har udsendt.
Det er nu lavet om til en lille digital avis der vil udkomme i første omgang efter behov men i løbet af kort tid
vil få et fast interval for udgivelse.
Avisen vil blive sendt til alle nyhedsbrevsmodtagere, via de sociale medier, lokale facebooksider samt
gennem foreningers hjemmesider.
Hvis denne lille digitale avis kommer til at fungere, som vi i redaktionen ønsker det, vil den være med til at
samle aktiviteterne i Virum og Sorgenfri og give en lokal orientering om det der rør sig i Virum og Sorgenfri.
Vi har ikke en stor redaktion med specialister, avisen bliver fremstillet af frivillige og et evt. overskud vil
tilfalde foreningen til aktiviteter m.m. i Virum og Sorgenfri.
Avisens videre udvikling kommer an på tilslutningen både økonomisk via annoncer og medlemsskaber og via
de frivillige der ønsker at være med.. Rigtig god fornøjelse med avisen.

FRILANDSMUSEETS RESTAURANT
SELSKABSLOKALER - CAFÉ

KONGEVEJEN 100 – Tlf: 45 85 34 80
Vores Cafe er altid et besøg værd
ÅBNINGSTIDER – CAFEEN
Forår og Sommer 1. maj – 30. juni:
Tirsdag – søndag 10-16
Højsæson: 1. juli – 12. august
FRILANDSMUSEETS
RESTAURANT
Tirsdag – søndag 10-17
14.SELSKABSLOKALER
august – 22. oktober:- CAFÉ
Tirsdag – søndag 10–16

Se mere om åbningstider på vores hjemmeside.

Store eller små selskaber – ude eller inde
Bryllupper – konfirmationer – begravelser – runde fødselsdage

FRILANDSMUSEETS RESTAURANT
SELSKABSLOKALER – CAFÉ
www.frilands-restaurant.dk

Virum-Sorgenfri Nyt er på gaden
Så fik vi endelig skudt det første nr. af Virum-Sorgenfri
Nyt i gang.
Dette lille lokale blad er hovedsageligt digitalt og virker
derfor som et interaktivt blad hvor de enkelte artikler og
annoncer fører direkte til det man søger. Det betyder at
ikke alting behøver stå i bladet, men findes andre steder
på internettet.
Bladet startede som nyhedsbrev fra Virum- Sorgenfri
Handels- og Borgerforening men er nu blevet til en helt
lille avis.
Det første nummer er ikke så stort, men vi håber rigtig
mange borgere vil bakke op om bladet og hjælpe med at
det vil kunne fortsætte til stor gavn for alle i Virum Sorgenfri og omegn.
Vi har endnu ikke helt sat os fast på hvor ofte bladet skal
komme, det kommer lidt an på hvor mange frivillige
hjælpere vi kan få og hvor mange lokale forretninger der
kan se en interesse i, at komme ud til de lokale på en ny
måde.
Jeg håber rigtigt mange vil være med, så vi kan få gang i
bladet med det samme – hov glemte jeg at sige at det
ikke er kommercielt og ikke skal skabe et overskud til et
firma men det overskud der måtte komme vil støtte
foreningen, så der kommer penge ind til at kunne gøre
kulturelle, sportslige og musikalske arrangementer i
Virum- of Sorgenfri endnu bedre.
Der er ikke tale om et medlemsblad, men et blad alle kan
være med i, men det er klart, der vil være fordele for dem
der aktivt støtter op omkring foreningen fremfor dem
der kun ser passivt til.
På hjemmesiden vil du kunne se mere om priser og
hvordan du deltager aktivt i fremstillingen af bladet.
Vi håber I vil være med – i en global verden, er det vigtigt
vi holder fast i lokale traditioner og her vil bladet
forhåbentlig være en god formidler for Virum og
Sorgenfri.

Ny cafe på Virum Station.
Bistrup og Nøhr som oprindelig laver mad til vore skoler
har slået sig ned med køkken og cafe på Virum Station.
Den 10. august åbnede cafeen efter lang tids venten.
Vi håber borgerne vil tage godt imod cafeen.
Vi ønsker dem al held og lykke i Virum

Cirkus Baldoni kommer til Furesøparken
Lørdag den 25. og søndag den 26 august slår Cirkus
Baldoni for anden gang i år teltpælene op i Furesøparken
i Virum.
Når vi ikke mere får de store Cirkus´ til byen, er vi glade
for at de to mindre cirkusser hvert år kommer på besøg.
Der er noget rigtig hyggeligt over det, når de små
cirkusvogne placerer de små cirkustelte i Furesøparken og
det trækker hvert år et talstærkt publikum til
forestillingen. Begge forestillinger er kl. 15.00
Du kan bestille billetter på www.baldoni.dk.

Stort loppemarked i Virum
Lørdag den 25. august afholdes der stort loppemarked på Frederiksdalsvej helt nede ved Kongevejen. Det er en række lokale beboere der
arrangerer og der vil både være fadøl til de tørstige
samt hoppeborg til de mindste.
Alle er velkomne, stadepladserne er gratis og kan
bestilles hos Niels-Jørgen på tlf. 53 58 36 41.
(kun få tilbage)

Fra en af de tidligere høstfester i Virum

Indlæg

til

Virum-Sorgenfri

Nyt

Har du lokale historier der kunne være interessante
at bringe, er du altid velkommen til at sende dem til
os på redaktion@virumby.dk

Hvor blev høstfesten af ??????
Mange har nok undret sig over, hvor den
traditionsrige høstfest ved posthuset er blevet af.
Virum-Sorgenfri Handels og Borgerforening, der
afholdt festen, blev ”hjemløs” da det ikke mere var
muligt at holde festen, på den store parkeringsplads
ved det gamle posthus, da grunden nu skal bebygges.
Det arbejdes på at få et nyt årligt arrangement op at
stå, sandsynligvis i en af parkerne fra 2019.

Lyserød Lørdag.
Den første lørdag i oktober afholder kræftens
bekæmpelse Lyserød Lørdag. De seneste år har der
ikke været et arrangement i Virum og Sorgenfri, men
vi har haft forbindelse til kræftens bekæmpelse, som
stadig ønsker at vores område kommer med på
landkortet igen.
Sidste år deltog Virum Gymnasium men vi mener
hele Virum- og Sorgenfri bør komme med igen..

Billedet er fra sidst der var Lyserød Lørdag i Virum

Har du gode ideer og lyst til at være med, kan du
kontakte Hans-Jørgen på 60 66 76 26. Så vi kan få
lavet et udvalg.
For de der ikke ved det, er lyserød lørdag en lørdag
der er klædt i lyserødt, hvor de forskellige
forretninger samler ind til kampagnen ”Støt
Brysterne”
under
Kræftens
Bekæmpelse.
Indsamlingen foregår på mange forskellige måder –
kun fantasien sætter sine grænser.

Virum-Sorgenfri – Ren by……
I forbindelse med den udvikling der er i gang i

øjeblikket i både Virum og Sorgenfri vil vore byer
forhåbentlig fremstå ret flotte når byggeriet er
færdigt.
Vi ønsker ikke de nye byområder beskæmmet af
grafitti og hærværk.
Det betyder at vi som borgere skal være med til at
sikre. at grafitti og hærværk forsvinder fra vores
byer.
Det er naivt at tro det helt kommer væk, men vi kan

gøre vores til, at især unge mennesker der står bag,
forstår at deres egen by ikke skal skæmmes, men skal
være et rart sted at opholde sig.
Det er både dyrt for kommunen og gavner bestemt
ikke det nærmiljø vi forsøger at skabe, ved at have
disse grimme elementer i vores by.

Virumhallens fylder 50 år.
Den 25. august bliver en travl dag i Virum., for her
afholder Virumhallen sin 50 års fødselsdag.
Du kan læse mere om jubilæet her.

Debat i Virum-Sorgenfri Nyt………
Virum Sorgenfri nyt har ikke egen debatside, men
der henvises til facebook hvor vi har oprettet en side
hvor du kan kommentere artikler og indlæg.

http://www.virumhallerne.ltk.dk/virumhallens-50aars-jubilaeum

Vil du have et vejskilt?...................
Som du sikkert har bemærket er rigtig mange
vejskilte i kommunen skiftet ud til et nyt design.
Du har nu mulighed for at erhverve dig et skilt.
Facebooksiden Kongens Lyngby i fortid og nutid
administrerer udleveringen som sker gennem
lodtrækning.
Du skal blot skrive til
historiskevejskilte@gmail.com

Mød op og vær med til at fejre Virumhallen den 25.
august.

Billede er fra facebooksiden ”historiske vejskilte” hvor
administrator Henning Andersen viser et gammelt og nyt
vejskilt.

Der mangler stadig nogle skilte……..

Ny folder til nye borgere…………….
Der er netop blevet fremstillet en ny folder, som
bliver udleveret til alle nye borgere i Virum og
Sorgenfri. Folderen bliver udleveret gennem
ejendomsmæglere, boligkontorer, biblioteket samt
udvalgte butikker. Har du ikke fået folderen, enten
fordi du er ny borger eller fordi du ønsker at få
udlevere den, skal du kontakte os på tlf: 60 66 76 26.
Folderen indeholder generelle informationer der er
gode at vide for nye borgere der flytter til
kommunen.

Foreløbig er det selve gadeskiltene som er fornyet, men vi
kan kun håbe at turen også snart er kommet til andre skilte
– her f.eks. vil det være rart at turisterne kan finde vej til
bådfarten i Frederiksdal.

Deltag aktivt i Virumløbet……..
Søndag den 9. september kl. 11 går det løs igen. Det
traditionsrige løb, der for ca. 10 år siden kunne samlet ca..
30 løbere har vokset sig stort – sidste år var der over 500
deltager.
Løbet er for alle, små som store, med ruter i meget
varierende længde.
Har du lyst til at deltage kan du se meget mere på
www.virumløbet.dk

Billedet er fra et af de første Virumløb der startede som en del
af den årlige høstfest.

Birgit Hald øger antallet af
saloner
Den lokale initiativ Halds saloner, har næsten
fordoblet antallet af saloner i efteråret 2018.
Salonerne foregår på Frilandsmuseets Restaurant.
Salonerne er med fællesspisning i forbindelse med et
spændende foredrag.
Birgit Hald fortæller, at de første saloner har været
en stor succes og forventer sig meget af de
kommende saloner.
Du kan læse meget mere om salonerne på
www.birgithald.com

Redaktionelt stof………………..
Alle der i Virum har noget på hjertet kan skrive til avisen.
Kravet er blot en størrelse på max. 500 ord og gerne
efterfulgt af max 3 billeder.
Interessant stof fra forretninger vil følge prislisten, dog
kan forretninger der er medlem af foreningen få, optaget
en artikel 4 gange om året gratis.
For alle artikler gælder at de skal indleveres færdigskrevet
i f.eks. Word eller lign, så det er nemt at sætte i avisen.

Er du vores nye hjemmesideekspert?
Er du god til hjemmesider, og har du lyst til at hjælpe os
med en udvikling af vores hjemmeside, er du meget
velkommen til at kontakte os.
Vi har en hjemmeside som er af ældre dato og den nye
side skal udvikles så alle kan lægge stof ind og samtidig
være en brugervenlig hjemmeside.
Den skal være enkel og indeholde lidt af de samme ting
som den vi har i dag, men naturligvis være læservenlig og
meget mere up to date i formen.
Samtidig vil det være rart hvis du som en start kan hjælpe
os med indholdet eller har kendskab til en der vil hjælpe
os. Kontakt os på 60 66 76 26.

Fritidsjournalister søges.

Annoncører søges……………….
De bærende kræfter i produktion af et blad som dette vil
være annoncører. Bladet udgives gratis og sådan skal det
også være.
Vi ønsker at annoncørerne vil indse, at rigtigt mange vil
læse bladet hvorfor annoncer er vigtige for lokale
forretninger og næringsdrivende.
Vi har ikke ansat dyre annoncesælgere som render rundt
og indhenter annoncer. Vi du være annoncør, vil vi ind
imellem maile dig gode annoncetilbud, men ellers håber
vi du selv vil se relevansen af bladet og derfor selv vil lære
aktiv i at få din annonce frem til de op mod 22.000 borger
i Virum og Sorgenfri.

Vi søger lokale borgere, som løbende har lyst til at
bibringe avisen med nyt stof, enten blot fordi man ønsker
at berette om det der sker i lokalområdet, eller fordi man
har et specifikt område som man vil tage sig af.
At skrive til avisen skal være frivilligt og ikke et lønnet
job, men fordi man har interesse i lokal området og at
beskrive det der sker.
Det kan være fordi man har en bestemt interesse f.eks.
haven, sport, musik, natur som man så løbende forsyner
avisen med.
Alle er velkomne, den eneste betingelse er at man skriver
sandfærdige artikler og leverer dem færdige lige til at
komme i avisen. De må meget gerne ledsages af billeder.

Redaktionsmøde
Er du blevet inspireret til at være med til at starte en ny
digital avis op, så er du hermed velkommen til vores første
åbne redaktionsmøde mandag den 2. september kl. 9-11
på Sorgenfri Torv 4.
…………………………………………
Vi beder dig dog lige tilmelde dig på mail
redaktion@virumby.dk

Efterlysning
På Sorgenfri Torv er der blevet efterladt eller tabt et par
ting. Nøgler til en Citroen samt et par briller…………..

De kan afhentes hos Premierskilte Sorgenfri Torv 4
.

Hvem står bag denne nye digitale
avis.
Du sidder med den nye lokale avis for Virum- og
Sorgenfri i hånden eller på skærmen.
Udviklingen går i den retning, at der naturligvis også i
fremtiden vil være papiraviser, men oplagene svinder og
især den yngre generation får flere og flere af sine
informationer på nettet.
For at sikre at de lokale informationer også rammer de
unge, vil denne lokale avis hovedsageligt være en avis
designet til nettet, men vil også i begrænset antal kunne
hentes i det lokale område.

inspirationskilde til hvad der sker i Virum og Sorgenfri
med gode artikler fra de lokale.
Da avisen hovedsagelig vil være digital, vil der undervejs
blive linket til alle de relevante sider – det sparer avisen
for mange kræfter – dem føler vi ligger meget bedre på de
sider vi linker hen til.………………………………….
Der vil være lokale annoncer i avisen, det er uundgåeligt
da det er disse annoncører der betaler udgivelsen.
Er du selv annoncør og har lyst til at være med, så kontakt
os med henblik på annoncering.

Fordelen ved avisen er at den er skrevet af lokale borgere,
til lokale borgere og forhåbentlig på denne måde bliver
interessant for alle der har interesse i vores område.
Udover at man kan abonnere gratis ved at tilmelde sig
avisen på nettet, vil den blive spredt gennem de sociale
medier samt foreninger i området.
Avisen er fremstillet af Virum- Sorgenfri Handels- og
Borgerforening i samarbejde med Premierskilte på
Sorgenfri Torv……………………………………………
Udover de sædvanlige produktionsomkostninger er det
meningen at avisen skal fremstilles af frivillige der har
lyst til at være med, så der ikke vil være lønomkostninger
forbundet med udgivelserne.
Det kan du læse om andre steder i avisen.
Men hvem er så Virum- Sorgenfri Handels- og
Borgerforeningen.
Foreningen er opstået på¨ baggrund af Virum
Handelsforening der er en gammel forening der
oprindelig blev stiftet i 1946.……………………………..
Foreningen dækker i dag ikke kun handelen men også
borgere, foreninger og andre interessenter i Virum- og
Sorgenfri:
Ideen er at vi har en forening der kan samle Virum og
Sorgenfri. Vi lever i en global verden hvor vi hver dag
bliver bombarderet med indtryk – positive som negative
fra den store verden.……………………………………..
Som lokale borgere har vi også brug for at samle os lidt
lokalt og på den måde få et samlet sted hvor alle kan få
de lokale informationer der er behov for. Det er ikke
meningen at det vil blive en avis med store og lange
artikler, men avisen skal forstås som en lokal

Tryk

her for medlemskab https://virumby.klubmodul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=
1&AliasPageName=default.aspx
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Konkurrencesiden

Dit bedste lokale foto

Hvor mange forskellige danske ord
kan du danne af bynavnet:

Flotte foto er en del af et
områdes særpræg.
Vi indbyder dig til at sende dit flotteste
eller sjoveste lokale billede

Virum-Sorgenfri
Svaret sendes til
konkurrence@virumby.dk
senest den 1. september.
Præmien er en lækker Hoodie (hættetrøje)
Frit valg af størrelse og farve
Værdi 249,- kr.

Send det til redaktion@virumby.dk
Det skal sendes senest den 1. september.
Det bedste billede bliver belønnet med
en forstørrelse i 60x80 cm af billedet.
Redaktionen forbeholder sig ret til at
bringe vinderbilledet samt et udvalg af de
bedste billeder i næste nr. af avisen.

Sponsor: DRESSTEAM, Sorgenfri Torv.

Virum-Sorgenfri Nyt
Deadline næste nr. - 10. september

Redaktionelt stof fra forretninger som er
medlemmer af foreningen modtages gratis.
Fra ikke medlemmer betales 500,-kr,. pr.
artikel.

Redaktør:
Hans-Jørgen Bundgaard

Annoncer

Fremstillet hos Premier Skilte-Tryk-Foto
Sorgenfri Torv 4
2830 Virum
Tlf. 60 66 76 26

Annoncepriser:

Redaktionelt stof
Redaktionelt stof skal sendes som Wordfil
eller lign. som færdigt materiale. Billeder i
J-peg format. sendes til
redaktion@virumby.dk

Annoncer skal sendes til
annonce@virumby.dk

Grundpris: 500,- kr.
Annonce leveret trykklar er grundprisen kun 200,- kr.
Helside: 2200,- kr.
Halvside: 1500,- kr.
Kvartside: 1000,- kr.
1/8 side. 550,-kr..
Lille rubrikannonce 1/16 side: 250,- kr.
Medlemspris: -25 %
Halv for- eller bagside: 2500,- kr.
alle priser er excl moms.

