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Der sker rigtig meget i Virum og Sorgenfri i denne tid. Ikke mindst skifter årstiden.
De gule og orange farver er ved at tage over, men det er jo velkendt, for hver
eneste år, når vi når til oktober, skifter træerne farver, bladene falder af træerne
og det er tid til de indendørs aktiviteter.
Men når jeg skriver. at der sker meget i denne tid, er det ikke kun naturens luner,
men også den store udvikling der er i gang.
Hvornår har der f.eks. sidst været 4 byggekraner i gang samtidig i vort område.?
Uden at være sikker, vil jeg tro det sidste gang skete, da højhusene blev bygget
midt i 50´erne og det er der en naturlig grund til – det er sjældent at der bygget så
stort i vort område.
Læs mere omkring udviklingen i Virum og Sorgenfri og om størrelsen af byggeri i
Virum og Sorgenfri inde i avisen.
Her kan du også læse om et lokalt loppemarked, en lyserød lørdag, et festligt
jubilæum, en lokal teaterforening og meget mere.
Vi glæder os til at dele avisen med dig og håber fortsat du vil bidrage med artikler
og annoncer til din lokale avis, Virum-Sorgenfri Nyt.



www.premierskilte.dk

KALENDER 2018

Karton-kalender A4
100 stk: 450,- med eget logo

Hent en gratis karton - kalender i forretningen

Familiekalender
13 sider
m. spiralryg

A 4 – 13 sider: 150,- kr. 
A 3 – 13 sider: 275,- kr. 

TRYKSAGER TIL
KONKURRENCEDYGTIGE PRISER

små eller store oplag

Også hæfter, laminering, Indbinding, scanning, fax
Redigering, og meget mere 

(Gælder ikke større oplag)
Vi trykker mens du venter

Storformat:
Lige nu –
Plakat 60 x 80 cm:  fra. 125,- kr.
Også billeder på lærred
Levering: fra time - time



 

Fortsat fra forsiden. 

 

Når der bliver bygget i ens område er der altid 

diskussioner omkring byggeriets størrelse, udseende 

og højder og det er klart at vi lever i et område præget 

af storslået natur og det vil vi fortsat gøre, men hvem 

har egentlig krav på, at  et område  ikke skifter for 

meget karakter. 

Som eksempel har vi højhusene i Sorgenfri. 

Midt i 50 erne blev de placeret midt i et område hvor 

byggehøjden normalt ikke oversteg et parcelhus og i 

dag 50 år efter kender rigtig mange Sorgenfri ud fra 

de tre højhuse, som kan ses viden om. De tre højhuse 

falder ligesom ind i området som en selvfølgelighed. 

Dengang var det en stor kontrast at bygge så høje 

huse og så i sammenhæng med et helt fladt 

butikstorv. 

 

 
 

Man var fremsynet for man sørgede for at mange 

mennesker havde mulighed for at flytte ud af byen til 

fri natur, for ikke alle var i stand til at købe et hus. 

Man byggede husene så de lå tæt på en station så man 

nemt kunne komme omkring også selv om man ikke 

havde bil. 

 

Når man i dag bygger i højden, om end det slet ikke 

er samme størrelsesorden som højhusene, er det også 

stationsnært og for at sikre at der sker en udvikling i 

området. Så kan man synes det er for massivt og tæt 

byggeri, men det er jo kun en tanke man gør sig fordi 

det er i Sorgenfri. 

Var det samme byggeri rejst i Lyngby eller i 

København, var der aldrig nogen der havde talt om 

byggeriet som et problem.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Lad os få lidt betragtninger omkring byggeri generelt 

i Virum og Sorgenfri og hvordan du ser 

 
 

udviklingen i dit byområde de næste mange år. 

Send os en artikel, så vil vi køre denne artikelserie i 

de næste nr. af  Virum-Sorgenfri Nyt. 

Vil du give dit besyv med i debatten så kontakt 

redaktionen på post@virumby.dk 

 

Tryk her for medlemskab https://virumby.klub-

modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=

1&AliasPageName=default.aspx 

mailto:post@virumby.dk
https://virumby.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1&AliasPageName=default.aspx
https://virumby.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1&AliasPageName=default.aspx
https://virumby.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1&AliasPageName=default.aspx


 

Trafikanalyse for Virum 

Bymidte 
Rundkørsel eller trafikfyr 
v. Niels Wellendorff 
 

 

 
Det er her der skal være enten trafikfyr eller rundkørsel 

 

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på sit møde den 19. 

september resultatet af den trafikanalyse der nu er færdig. 

Udvalget besluttede at tage trafikanalysen for Virum 

Bymidte tages til efterretning og at forvaltningen 

indkalder Virum/Sorgenfri Handels- og Borgerforening 

samt forretningerne til dialogmøde og evt. byvandring 

med henblik på drøftelse af trafikanalysen samt at få deres 

kommentarer dertil. Efter dialog fremsættes sagen som 

beslutningsgrundlag for udarbejdelse af konkrete 

handleplaner i Virum bymidte, herunder prioritering og 

afklaring af anlægsøkonomi.  

 

 
Forslag til rundkørsel 
 
 

For Virum Torv er der undersøgt 2 løsningsforslag: 

henholdsvis en rundkørsel og et signalreguleret kryds 

suppleret med venstresvingsbaner. Begge 

krydsudformninger er ifølge trafikanalysen mulige 

løsninger, som vil forbedre trafiksikkerheden og -

afviklingen, og som kan håndtere den forventede 

fremtidige trafik. Løsning med rundkørsel giver en lidt 

bedre trafikafvikling, men opleves måske mere utryg. Der 

er mange fodgængere og cyklister, herunder mange børn, 

i krydset Virum Torv. Der bør derfor være fokus på at 

sikre forholdene for de lette trafikanter.  

 

 

 
 

Nyt kryds med trafikfyr 

 
Herudover lægger trafikanalysen op til at der etableres 2 

hævede flader på Frederiksdalsvej. Dette giver 

fodgængere og cyklister mulighed for at krydse vejen, 

hvor hastigheden er lav. Ved at ændre beplantningen i 

sydlige side til lavere beplantning, vil det sikre bedre 

oversigt mellem de krydsende fodgængere, køretøjer og 

cyklister. De hævede flader anlægges som supplement til 

eksisterende 40 km/t zone. Endvidere foreslås anlagt en 

hævet flade i krydset Grønnevej/Engbakken, samt at 

eksisterende 40 km/t zone udvides til og med krydset. 

 

Læs mere fra udvalgsmødet her: 
 
http://www.ltk.dk/sites/default/files/uploads/public/ref

erat_dagsorden/by_2018-09-19_referat.pdf 

 

 
 

http://www.ltk.dk/sites/default/files/uploads/public/referat_dagsorden/by_2018-09-19_referat.pdf
http://www.ltk.dk/sites/default/files/uploads/public/referat_dagsorden/by_2018-09-19_referat.pdf


 

Fremtiden for Sorgenfri Torv 
v. Niels Wellendorff 

Byplanudvalget behandlede på sit møde den 19. 

september – igen-igen – sagen om Sorgenfri Torv. Forud 

for mødet havde man inviteret en række interessenter til 

orientering og drøftelse af projektet. I mødet deltog 

repræsentanter for Vores Sorgenfri, Virum-Sorgenfri 

Handels- og Borgerforening, Bygningskultur Foreningen 

i Lyngby-Taarbæk, Butikslejere, K/S Sorgenfri Torv, 

Ejerforeningen I. H. Mundts Vej, Sorgenfrivang I og II, 

Lyngby Almennyttige Boligselskab. 

 
 

 
 
På mødet gennemgik K/S Sorgenfri Torv deres 

byggeplaner for de to torve. Hvis de ikke kan få lov til 

deres store plan, vil de nøjes med at lave en mindre 

bygning på Sydtorvet som allerede har en lokalplan. En 

bygning der dog er for lille til at Irma kan bruge den. 

 

Efterfølgende kom flere af parterne med kommentarer til 

planen, herunder et forslag om at flytte mere af byggeriet 

fra Nord- til Sydtorvet. Alle var dog nu interesserede i at 

der kommer en afklaring og en beslutning. Det blev 

foreslået at alle parter sætter sig sammen for at finde frem 

til en plan som alle kan leve med. 

 

Efter Byplanudvalget behandling kan man i referatet 

derfra læse, at de Konservative C vil fastholde den 

nuværende planlægning og afvente effekten af de 

igangværende byggerier i Sorgenfri Stationsområde, 

 

 
 

forinden ny planlægning eventuelt iværksættes, mens 

Venstre, Socialdemokraterne og SF gerne ser, at der 

arbejdes videre med en samlet løsning for Sorgenfri Torv, 

både nord- og sydtorvet, og at der lyttes til lokale 

interessenter. 

Sagen er gået videre til Økonomiudvalget (der har 

behandlet sagen den 27. september) og 

Kommunalbestyrelsen, der har sagen på dagsordenen den 

4. oktober.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Men der er stadig flere muligheder 
Niels Wellendorff er bl.a. kommet med et alternativt 

forslag til Sorgenfri Bymidte 

 

 

Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening  har netop 

indsendt en kommentar, der prøver at overbevise 

politikere og bygherre m.m.  om at der snart skal ske noget 

i Sorgenfri, for ikke helt at butikkerne og torvet skal dø 

ud.  

Foreningen lægger sig ikke fast på et af de eksisterende 

forslag, men synes netop det er en god ide med en 

omfordeling af m2, så vi hurtigst muligt kan komme 

videre med byggeriet og samtidig tilfredsstille flest 

mulige interessenter. (Borgere, bygherre, forretninger og 

politikere). 



Lørdag den 6. oktober kl. 10-14
Salg af nyt og gammelt

Bestil en bod allerede i dag.
Boden er gratis.

Da det samtidig er lyserød lørdag, anbefaler vi at man betaler 100 kr. til 
Lyserød Lørdag – men det er frivilligt

Bestilling af bod, som er overdækket hos
Premier Skilte, Sorgenfri Torv 4 eller på mail post@virumby.dk
eller på tlf: 60 66 76 26.

Besøg Sorgenfri Torv 
den 6. oktober
og støt en  god sag.

mailto:post@virumby.dk


 

Du kan læse det seneste referat fra 

byplanudvalget her: 

http://www.ltk.dk/sites/default/files/uploads/public/ref

erat_dagsorden/by_2018-09-19_referat.pdf 

Og dagsordenspkt. For 

kommunalbestyrelsesmødet her: 

http://www.ltk.dk/sites/default/files/uploads/public/ref

erat_dagsorden/kmb_2018-10-04_bilag_1-10.pdf 

____________________________ 

Loppemarked i Sorgenfrixxxxx 
Boden er gratis – alle kan være med 

Lørdag den 6. oktober afholdes der  loppemarked på 

Sorgenfri Torv. 

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 

 

Alle boder er overdækket. Det er 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). 

 

 

 

 

Da FDF Virum fyldte 75 år. 

 

Lørdag den 29 september var der fest i Virumparken. 

Vejret var med arrangørerne og mange var mødt op for at 

deltage i arrangementet. 

Man kunne gennem poster opleve hvordan det var at være 

FDF´er før i tiden og hvordan det er i dag. 

Et af højdepunkterne var da Borgmester Sofia Osmani 

kom forbi med en gave og holdt en sjov lille tale med 

udgangspunkt i de ting man bruger i dag som FDF.er.  

Det hele endte med at en af kredslederne  fik sit hoved sat 

på en buste. 

 
Kredsleder Ida Dolmer medvirkede i borgmesterens indslag 

Efter arrangementet i Virumparken fortsatte festen ved en 

middag for nuværende og tidligere  ledere i kredsens hytte 

Sejr. ved Blovstrød. 

En hyggelig aften hvor minder fra ens FDF tid blev livligt 

diskuteret. 

 

 

FDF holder til i det gamle telefonhus på Frederiksdalsvej 

– i daglig tale kaldet Boxen og man kan se mere om FDF 

på hjemmesiden:  https://fdf.dk/virum/ 

 

http://www.ltk.dk/sites/default/files/uploads/public/referat_dagsorden/by_2018-09-19_referat.pdf
http://www.ltk.dk/sites/default/files/uploads/public/referat_dagsorden/by_2018-09-19_referat.pdf
http://www.ltk.dk/sites/default/files/uploads/public/referat_dagsorden/kmb_2018-10-04_bilag_1-10.pdf
http://www.ltk.dk/sites/default/files/uploads/public/referat_dagsorden/kmb_2018-10-04_bilag_1-10.pdf
mailto:post@virumby.dk
https://fdf.dk/virum/


 

Virum Apotek Ombygget 

Som du sikkert har bemærket, så har Virum Apotek 

gennemgået en større ombygning i løbet af august og 

september. 

Nu er byggeriet færdigt og apoteket har bl.a. fået en 

ny lagerrobot. Den kan meget mere end den gamle 

robot og fylder halvt så meget. Personalet viser gerne 

robotten frem.  

 

Det har givet meget plads til et udvidet sortiment af 

cremer, vitaminer og andre mærkevarer. Vi 

forhandler bl.a. cremeserierne Vichy, La Roche 

Posay, A-derma, Avene, Purely Professional og 

apotekets egne serier.  

Vi har ligeledes fået en del økologiske produkter 

samt veganske produkter i sortiment 

Hvad skal robotten hedde? 

I løbet af oktober måned kan du til personalet 

aflevere forslag til et navn for robotten. Vi vil 

gennemgå forslagene og vinderen vil få en gave, som 

består af en kurv med lækre cremer. 

Så kom og se det nyrenoverede apotek hvor du 

selvfølgeligt stadigvæk får hjælp af vores 

kompetente medarbejdere til korrekt anvendelse af 

medicin og vejledning omkring apotekets øvrige 

varer.  

 

Vidste du at vores farmaceuter gennemfører 

kronikersamtaler  - som for øvrigt er gratis. Du skal 

blot booke en tid hos farmaceuterne. 

 

 



 

Frederiksdal Fribad 
Hvornår skal broen være der? 

I sidste nr.af avisen,  nævnte vi, at badebroen 

kommer alt for sendt op til sæsonen. Nu har vi siden 

erfaret at den også allerede er taget ned. 

Vi har talt med flere borgere der synes det ville være 

en god ide, hvis broen fast var oppe ved påske og 

blev nedtaget efter skolernes efterårsferie. Prisen for 

at sætte op og tage den ned er den samme, men 

udnyttelsesgraden vil være langt højere med disse 

terminer. 

Når borger og handelsforeningen næste gang har 

møde med kommunen vil det blive taget op som et 

punkt til mødet. 

kkkkkkkkkkkk

 

Lyserød Lørdagxxxxxxxxxxxxx 

Lørdag den 6. oktober er der lyserød Lørdag. 

Men allerede i ugen op til, bliver der samlet ind til 

arrangementet. 

Flere forretninger især i Sorgenfri vil deltage i 

arrangementet hvor der bl.a. bliver solgt sløjfer – det 

vil kunne ses på forretningens vinduer om den 

deltager i Lyserød Lørdag. 

 

Foreløbig er Premier Skilte, Greens Boghandel, 

Blomsterpigerne samt Tusind Tanker, alle på 

Sorgenfri Torv, med i arrangementet, men flere kan 

nå at komme med. 

Forretningerne er enten ved gennem egen 

arrangementer og tilbud eller levere gevinster og 

gaver til det store loppemarked i Lyngby.  

 
 

Virum Gymnasium 
Lyserød lørdag på gymnasiet 

På Virum Gymnasium laver eleverne bl.a. en 

kreacafé med mulighed for at blive ansigtsmalet, lave 

kastanjedyr og stenfigurer.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Musikeleverne vil spille, og der vil være en dejlig 

yserød Lørdag- café med lækre kager og skønne 

sandwiches.  

Der vil også blive afholdt en auktion. Efter auktionen 

vil der kl. 12.45 være foredrag af professor Niels 

Kroman, som vil fortælle om brystkræftforskningen 

i de sidste år. Hvad er status nu?xxxxxxxxx  

Mød glade op på Virum Gymnasium mellem Kl. 10-

14 for at støtte brysterne. 

 
Professor Niels Kroman holder foredrag lørdag den  

6. oktober kl. 12.45 

Se mere om arrangementet her: 

https://virum-gym.dk/lyseroed-loerdag-d-6-10-18-

kl-10-14/ 

https://virum-gym.dk/lyseroed-loerdag-d-6-10-18-kl-10-14/
https://virum-gym.dk/lyseroed-loerdag-d-6-10-18-kl-10-14/


 

 
 

_______________________________ 

 

_________________________________________ 

 

Læs mere om STØT BRYSTERNE her:  

https://www.cancer.dk/stoetbrysterne/lyseroedloerd

ag/ 

_______________________________ 

 

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 

 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

Foredrag i Halds Salonerxxxxxx 
Med tronfølgeren og Prins Henrik i Grønland i 

1971. 

v. Niels-Kristian Umelik Pedersen.xxxxxxxxxxxxxxx 

I 1971 var Niels-Kristian Umelik Petersen volontør 

på Det grønlandske Landsmuseum i Godthåb, nu 

Nuuk, med henblik på at opstille og guide sammen 

med museumsleder, nu afdøde Jens Kreutzmann, 

Tronfølger Margrethe og Prins Henrik under deres 

besøg på Håbets Ø og Landsmuseet.-  

Torsdag den 4. oktober 2018 kl. 17.30 – 19.30 

Billetter købes på telf. 5150 0782. xxxxxxxxxxx 

Pris 180,00 kr incl. mad, vin og lotteri. xxxxxxxx 

HALDs SALONER, Frilandsmuseets Restaurant 

Kongevejen 100, 2800 Kg. Lyngby 

https://www.cancer.dk/stoetbrysterne/lyseroedloerdag/
https://www.cancer.dk/stoetbrysterne/lyseroedloerdag/
mailto:redaktion@virumby.dk


 

 

Niels-Kristian Umelik Pedersen 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst i Irma Sorgenfri Torv  
To lokale kunstnere udstiller 3.-10. oktober 

Så er vi tæt på udstillingen hos IRMA i Sorgenfri 

 Hanne Isabella Pedersen lave smykker inspireret af de 

smukkeste perler / smykkesten fra naturens og jordens 

eget skatkammer.  

 

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.  

 

 

Begge udstiller i IRMA I Sorgenfri fra 3-10 oktober. 

Onsdag den 3.10 kl 16-18 

Fredag den 5.10 kl 11-13 og 16-18 

Tirsdag den 9.10 kl 11-13 



SORGENFRI TEATERFORENING PRÆSENTERER SAMMEN MED KULTURSTEDET 

LINDEGAARDEN:  

Odysseus  

af Det Lille Turneteater 

 

Søndag d. 7 oktober kl. 15.00 

Kulturstedet Lindegaarden 
 
Velkommen til en af de mere opfindsomme og fantastiske fortolkninger af Homers klassiske 

beretning om Odysseus’ oplevelsesrige hjemrejse fra Troja. Lad dig rive med sammen med 

skuespilleren Peter Holst og kontrabassisten Christian Glahn og fordyb dig i den gamle og episke 

fortælling om den udfordrede Odysseus og hans lange rejse hjem til Ithaka, sin kone Penelope og 

sønnen Telemachos. 
 

Børn fra 9 år og voksne kan sammen opleve denne hæsblæsende og action-fyldte fortælling.  

Billetter via teatrets website – http://www.sorgenfriteaterforening.dk/ - eller i døren fra en halv 

time før. 

 

 

Sorgenfri Teaterforening er støttet af Lyngby-Taarbæk 

Kommunes Kulturfond og Danske Banks Fond. 

http://www.sorgenfriteaterforening.dk/


 

Sorgenfri Teaterforening 
præsenterer 10 gode teaterforestillinger i 

sæson 18-19  
Af Susanne Danig 

Jeg arbejder professionelt med scenekunst som producent, 

og ser så mange fine forestillinger rundt i landet. Dem 

kunne jeg godt tænke mig, at også borgere her i vores 

nabolag fik lov at få glæde af.  Jeg har tidligere ledet 

Lyngby-Taarbæk Teaterforening i en årrække, hvor vi 

spillede i Lyngby Kulturhus – nu da det ikke eksisterede 

længere, tænkte jeg det kunne være sjovt at komme ud 

nogle andre steder med forestillinger i lidt mindre 

formater – noget mere uhøjtideligt teater, der samtidig har 

et samfundsengagement – det er nemlig de forestillinger 

jeg selv elsker mest.  

Derfor tog jeg sidste år initiativ til at oprette Sorgenfri 

Teaterforening, for at vise teater i Sorgenfri og omegn.  

Med i bestyrelsen sidder Niels Secher, Susanne Uggerly, 

Birgitte Eibye og Søren Barslund fra Greens Boghandel. 

Sidste år viste vi primært forestillinger i Sorgenfri Kirke. 

I år ville vi gerne noget nyt og har indledt et samarbejde 

med Kulturstedet Lindegaarden, samtidig med at der vises 

et par forestillinger på Lyngby Stadsbibliotek. 

Vi har sådan en lidt stor ambition om at øge muligheden 

for borgerinddragelse og lokal forankring gennem brug af 

scenekunst. Jeg ved hvor engagerende scenekunsten kan 

være, hvor vigtig en motor den er for at skabe 

sammenhæng. Det går helt tilbage fra, at jeg arbejdede 

med teater i Egypten under revolutionen til alle de fine 

aktiviteter jeg kender til rundt her i landet. Vi vil gerne ud 

at vise scenekunst på nye steder og er åbne for 

samarbejder. Samtidig har vi altså valgt at vise 

forestillinger, der er socialt engagerede og 

aktivitetsskabende scenekunst. Og vi håber der bliver 

taget godt i mod det. 

I sæson 2018/2019 præsenterer vi 6 søndags 

eftermiddagsforestillinger på Kulturstedet Lindegaarden i 

Lyngby samt 4 forestillinger på Lyngby Bibliotek. Alle 

10 forestillinger er udvalgt, fordi de både er super god 

scenekunst i små formater samt har noget at sige os i dag. 

Vi startede ud med den australsk-danske co-produktion 

MEANINGLESSNESS, der greb fat om flygtninge 

problematikken på sin hel egen måde ved at se på hvad 

smykker betyder for os. Derefter spillede vi 23/9 

forestillingen ALT FOR VERDEN om selv-

hjælperkendelse for kvinder og nu følger så forestillinger 

om mænd i vanskeligheder, udflytning af arbejdspladser 

og udkants Danmark, hjerneskader, demens, ensomhed, 

frygt – og to forskellige tolkninger af Odyséen fra en 

mand og en kvinde. Nogle forestillinger er alvorlige andre 

ganske sjove – men de er altid relevante lige nu og her 

sammen med publikum. 

Læs lidt om de enkelte forestillinger på 

www.sorgenfriteaterforening.dk, under forestillinger. Se 

kalenderen for spilledatoer, tider og billetkøb. 

Vores næste forestilling er 7/10 kl. 15  

på Kulturstedet Lindegaarden – en vidunderlig 

fortolkning af Odysseus for børn 9 år op og fortælleglade 

voksne. Det er en klassiker inden for dansk børneteater, 

der tolke en af ældste og største fortællinger. Jeg synes 

bare vi fortjente at se den her. 

 
Forestillingen Odysseus 

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. 

 

 

http://www.sorgenfriteaterforening.dk/


 

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.xxxxxxxxxxxxxxxx 

Alle artikler skal være færdigredigeret og afleveres i 

Word eller lign dokument. 

. 

Ny hjemmeside 
 
Vi har netop indgået et samarbejde med den  lokale 

virksomhed Hartmann Create fra Virum.xxxxxx  

 

Vi ser frem  til dette samarbejde og I vil inden så 

længe opleve vores nye hjemmeside. 

https://hartmanncreate.dk 
Mere om hjemmesiden i næste nr. af Virum-Sorgenfri 

Nyt. 
 

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 tirsdag den 9. oktober kl. 16.30 på 

Sorgenfri Torv 4. Alle er velkomne. 

…………………………………………   

Vi beder dig dog lige tilmelde dig på mail  

redaktion@virumby.dk 

 
 

 
 
 

 
_______________________________ 
_______________________________ 

 

 

https://hartmanncreate.dk/
mailto:redaktion@virumby.dk


Fotograf Tina Strømann 
& 

Smykkekunstner Hanne Isabella Pedersen 
udstiller den 3.-10. oktober

Mød os i butikken 
og få en snak om vores kunst

OOnsdag den 3.10 kl 16-18
Fredag den 5.10 kl 11-13 & 16-18
Tirsdag den 9.10 kl 11-13

Kunst i Irma



Svar til: konkurrence@virumby.dk

senest den 14. oktober

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. - 11. oktoberr

Næste nr. udkommer 16. 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

Spørgsmål:

Hvad forestiller dette luftfoto?

Gevinst:  1 stk Lækker Hoodie

(Hættetrøje)

Sponsoreret af  Dressteam.dk

Sorgenfri Torv 4.

Konkurrence sidste  nr.
Svar på spørgsmål:
Denne herre Klavs Neb var lensmand omkring 1490 

på borgen Hjortholm, under Roskildebispen,

beliggende ved Mølleåens indløb fra Furesøen. 

Borgen ødelagt under Grevens Fejde 1532-36.

Vinder:  Niels-Kristian Pedersen

Gevinsten kan afhentes i butikken

Sorgenfri Torv 4

Konkurrencesiden

mailto:konkurrence@virumby.dk
mailto:annonce@virumby.dk
mailto:redaktion@virumby.dk
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