
Virum-Sorgenfri Nyt
16. SEPTEMBER 2008– Nr. 2 – 1. årgang   

Efter en meget positiv start, er vi friske med en ny udgave af din lokale digitale avis..

Når man har succes med en ny plade eller en ny bog taler man ofte om efter en succes første gang, om man 

kan leve op til den første udgivelse når nr. 2 skal på gaden.

Det er vi nu ikke så bange for – vi er sikker på vi rammer rigtig mange med en ny digital avis. Og jo flere vi 

rammer jo bedre.

Derfor er det også meget vigtigt hvis du som læser sender avisen videre til din nabo, genbo, sportsmakker eller 

hvem du synes kan have interesse i avisen.

Når vi bliver lidt mere kendte og læst af endnu flere end det sker i starten, vil vi givetvis også få  flere 

spændende lokale skribenter, der har lyst til at skrive til vores avis

Har du derfor noget interessant lokalt stof som du vil dele med alle andre Virum og Sorgenfri borgere, så er du 

mere end velkommen til at skrive en artikel.

Velkommen til en ny udgave af Virum-Sorgenfri Nyt.

Den svære 2´er



T-shirts
Mange farver

Uden tryk fra 55,-kr.

Med tryk fra 95,-kr.
v. 1 stk
fra 85 v. 10 stk

Vores standard T-shirt
Valueveight fra Fruit of the Loom

Kom ned i butikken på
Sorgenfri Torv eller bestil på nettet

Lige nu



 

Helhedsplan for VirumXXXXX 
Behandles på  byplanudvalgsmøde onsdag 
. 
Efter mange års arbejde, adskillige møder med kommune, 
borgere, arbejdsgrupper m.m. er vi nu kommet til det 
forberedende anlægsarbejde.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Trafikanalysen blev for nylig gennemført og det er 
på den baggrund at punktet er på byplanud- 
valgsmøde onsdag den 19. september. 

Her skal trafikanalysen gennemgås, hvorefter der vil 
blive en ny række møder mellem kommunen og 
Virum-Sorgenfri Handels – og Borgerforening, hvor 
interesserede borger fortsat kan komme med gode 
ideer og forslag. 

Bevillingerne til at gå i gang er på plads – vores mål 
er, at de nye tiltag sker sideløbende med det nye 
byggeri på posthusgrunden, så det hele vil kunne 
indvies samlet. 

 
I øjeblikket er en del af Virum et stort hul i jorden. 
 
Det springende punkt er at få afviklet trafikken på 
Frederiksdalsvej mellem Skovridergårdsvej og 
Virum Torv på den bedst mulige måde. Der skal på 
én og samme tid tages hensyn til den gennem- 
kørende trafik og passagen mellem Posthusgrunden 
og Geels Plads. 

__________________________________________
Se dagsorden for næste møde i miljø- og 
teknikudvalget her:  

http://www.ltk.dk/teknik-og-miljoeudvalget-den-19-
september-2018-1 Læs pkt. 2 

 

Derfor har det også været rigtigt, at de lokale borgere 
hele tiden har været en del af processen og fortsat 
skal være det.. 

Du kan læse mere under pkt. 2 på dagsorden for 
næste møde hos teknik- og miljøudvalget. 

 

Rundkørsel eller trafikfyr 

Et af de afgørende punkter i trafikanalysen, er hvorvidt 
der fortsat skal være trafikfyr i krydset ved Virum Torv 
eller der skal etableres en rundkørsel .  
Der  er mange ting der taler for og mange der taler imod, 
men analysen skulle gerne vise hensyn til både  
bløde trafikanter,  samtidig med at den skal medvirke 
til,den bedst mulige trafikafvikling for bilisterne. 

 

 

 
Der har før været rundkørsel ved Virum Torv 

 

Kom frem med dine ideer 

Har du input og gode ideer er det stadig muligt at 
komme frem med dem. 
Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening har 
det næste møde med Lyngby-Taarbæk Kommune 
inden for ca. 1 måned. 

 

Kontakt foreningen på  
post@virumby.dk  
 
 



 

Sorgenfri Torv? 
 
Mens der bliver bygget markant, rundt omkring  i 
Sorgenfri og Virum, er der intet sket på Sorgenfri 
Torv – og det selv om det er omkring 10 år siden, de 
første planer blev fremlagt. 
Derfor har Byplanudvalgt indkaldt de forskellige 
parter til møde, den 19 september, hvor ejeren K/S 
Sorgenfri ,fremlægger sit nyeste projekt, med visse 
ændringer i forhold til tidligere 
Der er mange  der ønsker at der snart sker noget på 
Sorgenfri Torv.  

 

 

 

 
Sorgenfri Nordtorv før og efter? 
 

Du kan læse det seneste forslag her: 

http://www.ltk.dk/sites/default/files/uploads/public/ref
erat_dagsorden/by_2018-09-
19_dagsorden_med_bilag_1-3.pdf 

 

Loppemarked i Sorgenfri 
 
Lørdag den 6. august afholdes der  loppemarked på 
Sorgenfri Torv. 
I år bliver det kun holdt en enkelt lørdag  og ikke 
som sidste år gennem en hel måned. 
Det er gratis at deltage, men af hensyn til 
planlægningen, skal boden bestilles på forhånd. 

Boderne bestilles hos Premierskilte, Sorgenfri Torv 
4 eller på 60 66 76 26 eller mail: post@virumby.dk  
 
De første der tilmelder sig vil kunne stå i tørvejr. 
under halvtag. 

Det er umiddelbart gratis at deltage, men da 
arrangementet falder sammen med Lyserød Lørdag, 
vil vi foreslå at hver bod koster 100 kr. som går 
ubeskåret til Lyserød Lørdag (Støt brysterne). 

 

 

 

FDF Virum fylder 75 år. 

 
I 1943, mens krigen rasede i Europa blev Virum FDF 
startet. Virum By udviklede sig hurtigt i disse år. Virum 
Torv var enten færdigt eller under opførelse og rigtig 
mange flyttede til. De første mange år, hold kredsen til 
Virum Kirkes krypt hvor også kirkens første præst PV 
Højer blev kredsens første formand. 

Siden flyttede FDF Virum til nye lokaler da den tidligere 
telefoncentral på Frederiksdalsvej blev ledig, på grund af 
autmatiseringen af telefonen.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Det var i starten af 70´erne og siden da, har kredsen haft 
til huse i disse lokaler. Det er dog ikke det eneste aktiv 
kredsen har.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Helt tilbage i starten af 50´erne købte Virum FDF en 
grund ved Blovstrød og byggede et hus på grunden.  
”SEJR”,  som hytten hedder, har næsten lige så mange år 
som kredsen  dannet rammen om tusindvis af spændende 



 

aktiviteter i FDF Regi, men også gennem leje til andre 
FDF kreedse, spejdere, institutioner, skoler og meget 
mere.x 

 
SEJR som rigtig mange virumborgere har stiftet bekendtskab med 
gennem årene – SEJR Udlejes også til spejdere, skoler og 

institutioner.xxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx 
Det vil  ikke her være muligt at fortælle alt det FDF står 
for, på denne lille spalteplads, men det kan nævnes at en 
del af alle de større FDF´ere i sommer var på Fjeldtur 
langt oppe i Sverige – en tur som altid vil være printet ind 
i hukommelsen på de unge mennesker – 10 dage helt uden 
computere og smartphones. 

 
Deltagerne på årets fjeldtur. Billede lånt fra FDF 
Virums facebooksidexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Kom med til jubilæumxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Lørdag den 29. september fejrer FDF Virum sit 75 års 
jubilæum. Det sker i Virumparken hvor der bliver 
arrangeret et løb med poster der symboliserer de 
forskellige årtier. Der vil være kage, saft og lækkerier og 
man kan lave over bål.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
ALLE  ER VELKOMNE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Arrangementet foregår  fra kl. 11-15xxxxxxxxxxxxxx 
Du kan læse mere her: https://fdf.dk/virum/  

 

 

 

Loppemarkedet  
På Frederiksdalsvejxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
Med stor succes,  blev der i forrige weekend afholdt et 
loppemarked på Frederiksdalsvej i Virum.xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx    
Det var første gang at loppemarkedet blev afholdt og var 
tilgodeset med høj sol fra morgenstunden.xxxxxxxxxx   
Udover interessen generelt for loppemarkeder, var   

.   

vejret naturligvis medvirkende til at loppemarkedet trak 
mere end 1000 besøgende til de ca. 40 boder. 
Borgmesteren, der ellers havde en travl dag denne 
lørdag, med det store jubilæum i  i Virumhallen, tog sig 
tid til at komme forbi og få en rundvisning 



 

 
2 af arrangørerne Niels-Jørgen Schophuus og 
Caroline Amalie Falkenberg får sig en snak over en 
af boderne. 

___________________________
Stort presseopbud i Sorgenfri 
 
Som det har været skrevet meget om, døde den lokale 
forfatter Benny Andersen for nylig.xxxxxxxxxxxx 
Det betød at der kom et sjældent set presseopbud til 
Sorgenfri Kirke. 

Vi kom forbi lige da kisten var båret ud til bilen og 
billedet viser et stort fremmøde i Sorgenfri, af hele 
den danske presse ved bisættelsen. 

Fotografer i stilling foran Sorgenfri Kirke 

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  

 

____________________________ 

Så lukkede fribadet for i år 
Ja, søen og broen er der stadig men restauranten 
lukkede sidste søndag for denne sæson.xxxxxxxxxxx 

 
Det har givetvis været en rigtig god sæson, med 
masser af liv og gæster hele sommeren. 

Vi har ingen dato for åbning, men i år åbnede 
restauranten i starten af maj, så mon ikke det er 
nogenlunde samtidig i 2019.kkkkkkkkkkkkkkkk 
 

 

 

Vi kan se tilbage på en meget varm sommerXXXX 



 

Badebro i 2019xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening vil 
tage op med Lyngby-Taarbæk Kommune om de ikke 
kan tilpasse opsætning af badebroen med 
restaurantens åbning. 

Mange mener  det er for sent når broen først kommer 
op i begyndelsen af juni måned 

 
Hvornår skal badebroen op til foråret? 

_________________________________________ 

 
Lyserød Lørdag.xxxxxxxxxxxxx 

Lørdag den 6. oktober er der lyserød Lørdag. 

Arrangementet er i år koblet på det store Lyngby 
arrangement, men vi håber vi i 2019 kan holde vores 
eget arrangement som vi har gjort det tidligere  

  
Billedet er fra sidst der var Lyserød Lørdag i området. 

Forteløbig er Premier Skilte, Frisør Peter Adamsen, 
Greens Boghandel, Blomsterpigerne samt Tusind 

Tanker, alle på Sorgenfri Torv med i arrangementet, 
men flere kan nå at komme med.xxxxxxxxxxx 
Derudover regner vi også med at Virum Gymnasium 
igen i år samler ind på Lyserød Lørdag. 

Ønsker du at være med i det udvalg, der kan 
planlægge Lyserød lørdag i Virum og Sorgenfri i 
2019, er du altid velkommen til at kontakte os på   
mail: post@virumby.dk  

 
Du kan læse mere om hvad Lyserød lørdag er her: 
 
https://www.cancer.dk/stoetbrysterne/lyseroedloerd
ag/ 

 

 

 



 

Kære Cyklist. 
Forleden var der på landsplan det årlige  arrangement hvor 
man cykler til arbejde og  det er en rigtig sund trend at vi 
cykler til arbejde – eller til stationen.x 

Vi danskere har blot det problem, uanset om man er i bil 
eller på cykel, at man helst vil køre helt frem til perronen 
og kan man ikke det, så i det mindste så tæt på stationen 
som muligt 

Resultatet er desværre at der foran stationerne holder 
cykler i massevis til stor gene for fodgængere og andre 
cyklister samtidig med at det ser forfærdeligt ud. 
Kære cyklister: der er masser af ledige stativer – benyt 
dem og hjælp os med at byen forbliver flot og ren - 

Ser vi på Virum Station, som lige er renoveret for et større 
millionbeløb, er det lidt ærgerligt at se, hvordan cyklerne 
nærmest ligger i bunker foran hovedindgangen, blot fordi 
det skal være nemt. Der er kun 50 meter til ledige stativer. 

 

 

Cykelproblemet er ens i Virum 

 
og i Sorgenfri 

ARCO koncert i Sorgenfri kirke  
23. september 2018 kl 16 

Kammerorkestret ARCO holder sin årlige 
efterårskoncert i Sorgenfri kirke søndag den 23. 
september kl 16. De 40 dedikerede amatørmusikere 
ledes for første gang af én af deres nye dirigenter, 
Marianne Granvig.  

 
Dirigent, Marianne Granvig 

Marianne Granvig er uddannet violinist fra 
konservatorierne i København, Cardiff og Bruxelles 
og har haft en lang karriere i danske 
symfoniorkestre og som solist i ind- og udland, 
som kammermusiker og docent og som instruktør 
ved kammermusikstævner. Hun har i en årrække 
stået for Den Internationale Carl Nielsen 
Musikkonkurrence & Festival i Odense og har i 
2016 oprettet et musikagentur for klassisk 
kammermusik. 

   
Line Rønn Ingvarson            Erik Adolfson 

Koncerten åbnes med den festlige Ouverture fra 
Bachs første orkestersuite. Herefter er to unge 
studerende fra Musikhögskolan i Malmø, Line 



 

Rønn Ingvardsen obo, og Erik Adolfson violin, 
solister i Bachs dobbeltkoncert i c-mol. Derefter 
spiller ARCO’s strygere Dvoráks Serenade og 
koncerten afsluttes med Haydns symfoni nr 104, 
London-symfonien. Programbilletter á 100 kr købes 
ved indgangen 

____________________________ 

Deltag i debatten      

 

Debatten foregår på facebook, men du er også 
velkommen til at indsende en artikel, eller en 
kommentar til en artikel til redaktionen på 
redaktion@virumby.dk 

 

 

 
 

 

 

Virumløbet en stor succesxxxxxx 
med næsten 1000 deltagere.…….. 
Der deltog i alt 930 glade deltagere til Virumløbet i 
søndags.  

Vi havde samlet ca. 70 frivillige fra Virum-Sorgenfri 
Håndboldklub til at hjælpe på ruterne og i Virum Parken 
- uden dem var arrangementet aldrig lykkedes. Så stort 
tak til dem også!  

 

 
Knap 1000 deltagere ved dette års Virumløb. 

 



 

Arrangementet er udelukkende arrangeret af frivillige - så 
ingen lønninger og alt overskud fra løbet og boder går til 
ungdomsafdelingen i Virum-Sorgenfri Håndboldklub. 

Hele ungdomsafdelingen har de sidste par måneder 
hjulpet med at promovere løbet ved at husstandsomdele 
flyers om Virumløbet af 2 omgange til hele lokalområdet. 
Seje unge mennesker.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Virumløbet er arrrangeret af Virum-Sorgenfri 
Håndboldklub. Du kan læse mere om klubben her. 
http://www.vsh.dk/ 

 
De 3 vindere af løbet Furesøen rundt 

_________________________________________ 

En lille reminder 
Husk når du har lånt  en kurv hos et supermarked, 
så skal den på plads igen efter brugen. 

 

 

   --  Den  forurener i naturen 
 
   -- Det ser ikke særlig kønt ud 
 
   -- Og så koster det penge for butikken som      
kun kan lægge det på regningen hos kunder-
ne.      

Hvad er Halds saloner? 
Har man endnu ikke stiftet bekendtskab med HALDs 
SALONER på Frilandsmuseets Restaurant, så kan jeg 
anbefale et besøg. Det er stedet hvor man et par timer 
kobler af og hygger sig med familie og venner, inviterer 
til veninde aften, eller byder ægtefællen på en friaften fra 
køkkenet.  

 

HALDs SALONER blev etableret i 2015 i et lille 
butikslokale i Virum. Jeg var stoppet på arbejdsmarkedet 
og havde nu mere tid til at gøre det, jeg virkelig brændte 
for: "At give folk en oplevelse af noget særligt”. Det 
skulle være spændende, man skulle have lidt godt at 
spise og drikke, det skulle være hyggeligt og pænt, - og 
så skulle det være til at betale. Sådan så jeg for mig de 
franske Saloner hvor man mødtes og samtalede.  

 
 
Birgit Hald Trillingsgaard 

Da jeg syntes, vi manglede sådanne kulturelle tilbud i mit 
lokalområde, og ingen til dato kunne tilbyde et lignende 
koncept, begyndte jeg at undersøge markedet for 
muligheder med hensyn til foredragsholdere, økonomi og 
markedsføring. Det var ikke nemt, for ting koster jo 
penge, og dem var det ikke mange af, og tilskud var helt 
udelukket, fordi det var et privat initiativ, men da jeg 
arbejder "non profit”, og foredragsholderne var rimelige 
med deres honorarer, så lykkedes det at tilbyde den første 
Salon i den lille butik den 17. september 2015. Der kom 8 
personer, og vi havde en hyggelig aften, mens vi lyttede 
til et interessant foredrag om “Livet i og omkring 
Mariakirken på Vesterbro”. 

Hurtigt blev butikken, der kun havde 20 pladser, for lille, 
og efter 6 Saloner flyttede jeg arrangementerne til større 
lokaliteter.  



 

Ved udgangen af 2018 har jeg på 3 år afholdt 26 meget 
forskelligartede Saloner med et besøgstal på mellem 40 
og 100 personer pr. salon 

  

 

Begge Saloner på Frilandsmuseets Restaurant. 
Læs mere på www.birgithald.com 
_________________________________________ 

KUNST i IRMA Sorgenfri Torv  
To lokale kunstnere udstiller 3.-10. oktober 

Irma har igen inviteret kunstnere indenfor i butikken. 
Denne gang er det fotograf Tina Strøman og 
smykkekunstner Hanne Isabella Pedersen som med 
mottoet ”kunsten skal ud i byen” vil udsmykke dele af 
butikken med deres fotografier og smykker. Det vil være 
muligt at møde kunstnerne på bestemte tidspunkter for 
en lille snak om værkerne.  

  
Hanne Isabella PedersenXxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Hanne Isabella Pedersen har siden 2006 haft den 
berigende hobby at lave smykker inspireret af de 
smukkeste perler / smykkesten fra naturens og jordens 
eget skatkammer.  

Hanne Isabella har udstillet på mange kunstmesser, og 
har 2 gange årligt åbent i sit smykkeværksted på 
Abildgaardsvej 4 st.th., 2830 Virum  

Hanne Isabella har udstillet på mange kunstmesser, og 
har 2 gange årligt åbent i sit smykkeværksted på 
Abildgaardsvej 4 st.th., 2830 Virum 

  

 Fotograf Tina Strømann er lokal, født på Virum 
fødeklinik, og og opvokset, og bosat i Lyngby. Fotografiet 
har fanget Tinas interesse siden hendes unge år. Tina er 
bl.a. med i Lyngby Fotoklub, der har til huse på Virum 
skole. Tina holder 2 gange årligt åbent i sit hjem, hvor 
man kan komme og se hendes fantastiske fotografier, 
samt hendes keramik.  

 

 

 

 

  

De seneste 8 år har Tina valgt aktivt at udforske og 
fotografere Den glemte Verden, som ligger gemt i 
krogene af Danmark og resten af Europa. Tina udtaler 
”min nysgerrighed bliver vagt af at udforske forladte 
steder (Urban Exploration). Det urbane forfald, rører ved 
forholdet til liv og død. Tina forsøger at formidle det på 
en og samme tid sarte og kraftfulde i det 
menneskeskabte i forfald.  Derudover fotograferer Tina 



 

stemningsbilleder fra de skiftende årstider, på 
vandreture i Lyngby. Se mere på  www.ts-
creations.simplesite.com  
De to kunstnere vil også være til stede i Irma på 
udvalgte tidspunkter, hvor du kan få en snak om kunst, 
og specifikt om de to kunstneres værker. Vi håber, at du 
lægger vejen forbi en spændende og anderledes 
udstilling,  

Kom og mød Tina og Hanne Isabella i Irma  

Onsdag den 3.10 kl 16-18 

Fredag den 5.10 kl 11-13 og 16-18 

Tirsdag den 9.10 kl 11-13 

Vi bringer flere billeder i næste nr. af 
Virum-Sorgenfri Nyt. 

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. 

 
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.xxxxxx 
 
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 næste 
åbne redaktionsmøde mandag den 1. oktober kl. 9-11 på 
Sorgenfri Torv 4. 
…………………………………………   
Vi beder dig dog lige tilmelde dig på mail  
redaktion@virumby.dk 
 

 
Deltag i debatten      

 

Debatten foregår på facebook, men du er også 
velkommen til at indsende en artikel, eller en 
kommentar til en artikel til redaktionen på 
redaktion@virumby.dk 

 

 

 
 

Lad ikke frugten gå tabtxxxxxxxxxx 

 
Denne lidt usædvanlige sommer har givet en rigtig 
stor høst af frugt.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
I stedet for at smide dem ud – så tænk på alle dem 
der ikke har frugttræer. Har du for mange æbler, så 
giv dem væk frem for at smide dem ud.  
Sæt dem ud på vejen eller besøg den nærmeste 
institution – de ville være glade for lidt gratis frugt. 
 

 

 

 



 

  
. 

 

 

Fejl i Bladreenheden 
Ved det første nr. af Virum-Sorgenfri Nyt skiftede vi 
undervejs system, så bladreenheden ikke virkede 
mere end 14 dage.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Vi valgte af forskellige grunde at skifte udbyder, så 
nu burde bladreenheden virke  fremadrettet 

 

 

Tryk her for medlemskab https://virumby.klub-
modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=
1&AliasPageName=default.aspx 

Få et gratis abonnement 
 Avisen udkommer resten af 2018 hver 14. dag. Den 
1. og 15 i måneden.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Deadline er altid 5 dage før avisens udgivelse 
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En af vejene i Virum hedder

Klavs Nebs Vej

Hvem var Klavs Neb.

Svaret sendes til

konkurrence@virumby.dk

senest den 25. oktober

Gevinst: 5 stk lækre T-shirt – frit valg

Sponsor: DRESSTEAM, Sorgenfri Torv.

Virum-Sorgenfri Nyt Redaktionelt stof fra forretninger som er 

medlemmer af foreningen modtages gratis.

Fra ikke medlemmer betales 500,-kr,. pr. 

artikel.

Annoncer  
Annoncer skal sendes til 

annonce@virumby.dk

Annoncepriser:
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.

Deadline næste nr. - 25. september

Næste nr. udkommer 1. oktober

Redaktør:

Hans-Jørgen Bundgaard

Fremstillet hos Premier Skilte-Tryk-Foto

Sorgenfri Torv 4

2830 Virum

Tlf. 60 66 76 26

Det trykte oplag er Trykt på genbrugspapir

Redaktionelt stof
Redaktionelt stof skal sendes som Wordfil

eller lign.  som færdigt materiale. Billeder i

J-peg format. sendes til 

redaktion@virumby.dk

Dit bedste lokale foto

Flotte foto er en del af et 

områdes særpræg.

Vi indbyder dig til at sende dit flotteste

eller sjoveste lokale billede

Send det til redaktion@virumby.dk

Det skal sendes senest den 25oktober.

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.

Konkurrencesiden

Vinder sidste nr.

Tove og Morten Andersen

De formåede at lave 130 ord ud af bynavnet 

Virum-Sorgenfri

Vi ønsker til lykke med præmien

Der kan hentes i forretningen.
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