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Redaktøren skriver
Så er vi kommet til uge 42 –
traditionelt den store ferieuge for alle danske skoleelever.
I år startet med et supergodt vejr, vi
kan kun håbe at det vil fortsætte ferien ud.
I redaktionen arbejder vi fortsat på
at udbrede denne nye avis til alle i
Virum og Sorgenfri, for vi håber naturligvis, at vi på sigt bibringer
området en avis der er meget lokal
og som skal være så spændende at
vi fortsat kan skabe den nødvendige
kommunikation i området.

læs i avisen:
- et plankeværk som skal
dekoreres
- ny spændende computerværksted
- portræt af en lokal sportsklub

- nyt omkring Sorgenfri Torv
- ny skønhedssalon i Virum
- da kunsten kom til Irma.

Lige nu
Vores standard T-shirt
Valueveight fra Fruit of the Loom

Kom ned i butikken på
Sorgenfri Torv eller bestil på nettet
Lækre Hoodies
Priser fra 155,- kr.
Mange farver
Leveres med eller
uden tryk

Ny Dekoration i det centrale Virum
Skoler og institutioner inviteres med
Mens byggeriet står på, der hvor det gamle posthus
lå, foregår byggeriet af de nye forretninger og boliger, bag et stort plankeværk mod Frederiksdalsvej.
Hegnet er ikke særlig kønt og det vil vi gerne gøre
noget ved..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Alle Skoler og institutioner i Virum og omegn, er
derfor inviteret til at være med til at dekorere
plankeværket.
Vi håber på den måde, at vi kan få de lokale skoler
og institutioner med på denne gimmick forskønnelse af Virum Bymidte under byggeperioden. Vi vil løbende præsentere resultaterne
her i avisen.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Temaet for dekoration af plankeværket vil
være:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lokale Kunstnere søges
Sammen med Reitan Group indbyder vi
lokale kunstnere til at være med til at dekorere
en del af det store plankeværk.
Som de fleste ved, er der i øjeblikket opstillet et stort
plankeværk i det centrale Virum.xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Det skal skærme det nye byggeri på posthusgrunden fra
vejen.
DET ER IKKE SÆRLIG KØNT IDAG - MEN DET
KAN DET BLIVE!

FORTID OG FREMTID I VIRUM.
Der er tale om en konkurrence om det bedste
mesterværk. Dommerpanelet består af repræsentanter for den lokale kunstner- sammenslutning
Åbne Døre, af redaktøren for Virum Sorgenfri Nyt
samt bestyrelsesmedlemmer fra Virum-Sorgenfri
Handels- og Borgerforening.

Konkurrencen er udskrevet i samarbejde med Reitan
Group der står bag byggeriet.
Der vil være gevinster til de vindende samt en hilsen
til alle medvirkende.
Disse gevinster er sponsoreret af REMA 1000.

Sammen med Reitan Group, der står for byggeriet på
posthusgrunden, har vi udskrevet en konkurrence mellem
alle skoler og institutioner i Virum, om det flotteste maleri
eller tegning.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Men det er ikke hele plankeværket der er til skolerne.
Den del af plankeværket, der er nærmest stationen samt
foran caféen ,vil vi tilbyde lokale kunstnere.xxxxxxxxxxx
Det vil være med til at pynte på stedet i det godt 1-1/2 år
år byggeriet er i gang.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vi håber, der er lokale kunstnere der har lyst til at være
med.
Er i friske på at male i det offentlige rum, så kontakt
redaktionen på post@virumby.dk.
Tilmelding skal ske senest den 1. november og
kunstværket skal være færdig senest den 31.december.
Aldersgrænse for tilmelding er 18 år.xxxxxxxxxxxxxxxx
Når man tilmelder sig, får man udleveret et sæt regler der
skal overholdes for maling.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NB! Der må kun males efter tildeling af malerfelt. Disse
bliver tildelt efter først til mølle.
Kunstværket skal, lige som skolernes kunstværker,
afspejle fortid og fremtid i Virum. xxxxxxxxxxxxxxx
Deltagerne bliver tildelt et felt på plankeværket, således

at man når plankeværket bliver pillet ned, vil kunne
nedtage sit maleri.
Der vil være præmier til de flotteste kunstværker.

Der er tale om en konkurrence om det bedste
mesterværk. som repræsentanter fra den lokale
kunstnerorganisation Åbne Døre vil være med i
dommerpanelet.
Dommerpanelet består yderligere af redaktøren for
Virum Sorgenfri Nyt samt bestyrelsesmedlemmer fra
Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening

Da pengene er bevilget, vil vi her påtale den
langsommelige proces og håber at arbejdet derfor
kan gå i gang i foråret 2019, da pengene er bevilget.
Har du kommentarer til udviklingen af Virum
Bymidte, er du meget velkommen til at kontakte os,
så vi får alle de synspunkter med i den fremtidige
proces.

Helhedsplan i Virumxxxxxxxxxx
Hvor langt er vi nåetxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
For år tilbage var der samlet nogle arbejdsgrupper af
borgere, der havde en interesse i frivilligt at være
med til at præge udviklingen af det centrale Virum.
Det hele mundede ud i en helhedsplan som var i
høring og godkendt af kommunalbestyrelsen som et
værktøj der skulle arbejdes videre med.
Du
kan
se
forslag
til
helhedsplanen
her:xxxxxxxxxxxxxxxxxx
http://virumby.dk/uploads/uploads/1496841932626
6146194.pdf
Som borger og ikke mindst borger der var med til
dette arbejde er der gået alt or lang tid fra plan til
handling, hvilket også er blevet påtalt overfor
kommunen.
Der er i mellemtiden lavet en trafikanalyse som netop
er afsluttet hvorfor der er indkaldt til møde om den
videre udvikling i slutningen af november.

Lille animeret film om det nye byggeri
på posthusgrunden.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tryk på billedet for at se filmen

Hullet i Virum
Der er mange der har stillet spørgsmålstegn ved det
meget store hul, der er gravet på posthusgrunden –
spørgsmålet har bl.a. gået på hvorvidt der alligevel
skal være parkeringskælder.
Vi har fået bekræftet fra Reinan Group at der er tale
om en kælder til forretninger og butikker og ingen
parkeringslælder.
Planerne her er ikke ændret, der vil være et
parkeringsdæk ned af Skovridergårdsvej, som det
hele tiden har været planlagt.

Jernbanebroen i Virum

Sorgenfri Torvxxxxxxxxxxxxxxx

Flot station – grim bro.

Udvikling eller afviklingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Diskussionen omkring Sorgenfri Torv fortsætter. K/S
Sorgenfri, der ejer torvet, har fremlagt et nyt forslag – et
forslag med nogle enkelte ændringer i forhold til tidligere.
Som nævnt i sidste nr. af Virum Sorgenfri Nyt, har der
været afholdt et møde med alle interessenter omkring
forslaget.

Virum Station er for nylig blevet renoveret og blevet
rigtig flot og behagelig at færdes i, i modsætning til
tidligere.
Når man så kommer ud fra stationen, har vi en bro der ejes
af Banedanmark, som er en skændsel i sig selv fyldt med
grafitti..
Gennem en årrække er det blevet taget op med kommunen
om istandsættelse af broen, for kommunen er den eneste
der kan lægge pres på Banedanmark for en
istandsættelsen..
Når vi så taler om en renovering af broen, er det ikke så
smart, at vi som daglige brugere af stationen ikke kan
finde ud af at bruge cykelstativerne. Ved en simpel
optælling er der plads nok til alle cykler i den
nærligtgende cykelparkering, men det er lettere at smide
sin cykel foran stationen, frem for at gå de 50 meter til
cykelparKeringen.
Det bør være et fælles mål at få bro og cykler på plads før
det nye byggeri på posthusgrunden er færdigt, for det ville
da være rigtig ærgerligt, med en flot station et flot nyt
byggeri og så midt i det hele have cyklerne flydende og
broen fyldt med grafitti.

Virums bro der ikke lever op til den nye station

Derefter har forslaget været frem og tilbage et par gange
mellem byplanudvalget og kommunalbestyrelsen og det
er endt med at et flertal, ønsker at arbejde videre med
planerne, ud fra det eksisterende forslag, men gennem
inddragelse af lokale interessenter som f.eks.
borgergrupper, forretninger, kommunen samt naturligvis
K/S Sorgenfri. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Flertallet vedtog dette forslag bl.a. fordi der ikke er nogen
mening i at starte forfra med projektet – det var også
årsagen til at Virum- Sorgenfri Handels- og
Borgerforening sendte et brev til kommunalbestyrelsens
medlemmer, hvor man opfordrede til at der arbejdedes
videre, ud fra det eksisterende forslag, men med en omfordeling og ændring af de m2 der i dag er på spil, så
byggeriet bliver mindre bastant på Nordtorvet og med en
forøgelse på Sydtorvet, men opfordringen var samtidig,
at man inddrog borgere og butikker i projektet, og at det
samtidig skulle ske i et tempo, så det ikke ville trække for
langt ud.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
At starte forfra, vil betyde rigtig meget for forretningerne,
der ikke kan blive ved med at gå i uvished om deres
fremtid.
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).

Du kan læse det seneste referat fra
byplanudvalget her:
http://www.ltk.dk/byplanudvalget-den-10-oktober-20182

Ønsket om at blive en helt!
Kom til karate i Virum
Din bedstefar husker Bruce Lee
din far husker Jet Li
og du har formentlig set Jackie Chan!
De er alle glamourøse helte på hvert sit niveau.

Vores ikoniske træner - der har trænet over 1000 elever i
løbet af sin 45 årlige karikere - min Sensei og Shihan:
Ahcene Bendjazia
er nu 74 år gammel - men underviser stadig!!!
Det er ikke sikkert at du bliver en helt

Som én af vores elever skrev:
"Karate er godt for koncentrationen, opmærksomheden
og samarbejde. Vi ser ofte at de børn som starter hos os
bliver meget bedre i skolen. Netop fordi der er en god
del øvelser - som skærper sindet og styrker kroppen. Det
er hårdt arbejde at blive god til karate – ligegyldig
hvilken alder man har.
En ting er sikkert, fysisk, mental og åndelig udfordring
er noget for alle: "Giv din krop både bredde og helt
overraskende kropslige udfordringer. Kom og vær med!"

Men du bliver helt sikkert - et mere helt menneske af
at træne karate :-)
Kom og deltag: virum-karate.dk
Genseiryu Union KarateDo
Virum Karate Skole
Virum Skole - Festsalen - Skolebakken 9 - 2830 Virum

Loppemarked i Sorgenfrixxxxx

Reparation af PCxxxxxxxxxxxx

Flere stande – flere kunder ønskes

Nu også i Virum

Den 6. oktober afholdtes et mindre loppemarked på
Sorgenfri Torv.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Det at holde et loppemarked lørdag i åbningstiden,
burde kunne samle en masse kunder, men den dag
der var valgt, var det desværre ikke muligt at skaffe
ret mange boder og kunderne var der heller ikke så
mange af.

Der er netop åbnet en ny forretning i Virum der laver
support på PC og Mac.

Arrangørerne sýnes stadig det er en god ide med
denne slags loppemarkeder, som i forhold til andre
loppemarkeder er gratis, så indtægten ikke først skal
gå til bodleje. Derudover er det en god ide, fordi det
trækker kunder til torvet.
Derfor vurderes det nu, om man fortsat skal lave
loppemarkedet på Sorgenfri Torv – ideen burde være
god nok, men måske tidspunktet et andet.

Forretningens indehaver Ulrik Nyeland sidder klar til at
hjælpe med alle dine computerproblemer.

.
Indehaver Ulrik Nyeland

Det kan være svært selv at gennemskue fejl på din PC
Den nye forretning ordner det hurtigt, effektivt og
professionelt.

Handel ved boderne på Sorgenfri Torv

Virum Stationsvej 107 (Det Hvide Torv).
Computer og Mac support udfører bl.a.
- Opsætning og konfigurering af ny pc.
- Fejlsøgning og fejlretning.
- Fjernelse af virus og malware.
- Dataredning ved nedbrud.
- Installation og opsætning af trådløst netværk mm.

CCC Support ApS. har igennem de seneste 18 år leveret
IT support og hardwareløsninger til både private og
erhverv.
De har professionel og konkret erfaring inden for
afhjælpning af IT relateret problemer.
Kontakt CCC Support ApS for en uforpligtende snak om
netop dine behov.

Byggeriet på plantedirektoratets grund.
Byggeriet skrider fremxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Der er gang i byggekranerne i Sorgenfri.
Man ser ikke så meget udvikling så længe byggeriet
foregår under jorden, men nu er byggeriet begyndt at
skyde op og man kan se hvordan det runde bygningsværk
begynder at tage form.

Hvor skøn kan man blive?
Ny skønhedssalon åbnet på Det Hvide Torv

Saluz Beauty – din nye skønhedssalon i Virum
Lørdag d. 13/10 åbnede vi ny skønhedssalon på Virum
stationsvej 107.
Hos Saluz Beauty udbydes en lang række behandlinger,
bl.a. Negle forlængelser/forstærkninger, CND™
Shellac®, ansigtsbehandlinger, permanent makeup,
lashlift, eyelash extentions, hotstone massage,
voksbehandlinger mm.
Nu er byggeriet på plantedirektoratets grund på vej op

Virum Stationsvej 107
Klinikken vil løbende holde arrangementer i salonen, og
på listen har vi bla. en ”mor/datter neglelak hyggedag” i
tankerne.
Følg gerne med på deres facebook side; saluz beauty v.
Louiza Haarløv.
Salonen glæder sig til at byde dig velkommen i den
hyggelige salon til masser af selvforkælelse.
www.saluzbeauty.com

Frederiksdal Fribad
v. Lars Bundesen
Jeg så i sidste nr. af Virum Sorgenfri Nyt, en lille artikel
om badebroen ved Frederiksdal Fribad.
Jeg vil jeg gerne stemme i med ønsket om, at den stilles
op tidligere og tages ned senere. Jeg har i de seneste år
badet ivrigt hele sommeren - at kunne tage en dukkert
om morgenen på vej til arbejde i byen er en af de ting,
der gør det dejligt at bo her - og da jeg også vinterbader,
vil det være rart, at broen også er stillet op, mens vandet
ikke er helt sommervarmt. Da den blev taget ned, vist d.
13.9., var vandet stadig 17 grader, så man kunne sagtens
have badet længere, uden at være vinterbader. Så det var
en lidt trist slutning på sommerbadningen, at broen blev
taget ned så tidligt. Jeg ser derfor frem til at Handels- og
Borgerforeningen tager det op med kommunen, for jeg
er sikker på, at jeg ikke er den eneste borger i VirumSorgenfri der har det samme ønske.

Vær med til at planlægge denne gode
sag.xxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontakt os på mail: post@virumby.dk eller tlf.
60667626.

Fra Lyserød Lørdag i Virum 2015 - stilethæleløb

kkkkkkk

Da badebroen endnu var i brug i sommer

Lyserød Lørdagxxxxxxxxxxxxx
Altid første lørdag i oktober
Skal lyserød lørdag tilbage til Virum og Sorgenfri.?
Det er efterhånden nogle år siden arrangementet har
været i Virum og Sorgenfri.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vi er derfor ved at samle lokale ildsjæle som kunne
tænke sig være med i et udvalg der kunne planlægge
næste års lyserød Lørdag.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Endnu er der længe til, men inden vi får set os om, er
det igen oktober.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Der er allerede nogle der har meldt sig, men vi kan
bruge mange flere. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs om lyserød lørdag her:
https://www.cancer.dk/stoetbrysterne/

Læs mere på www.birgithald.co

Da kunsten indtog IRMA
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

To lokale kunstnere udstillede i IRMA
I sidste uge var der udstilling i IRMA.
Hanne Isabella Pedersen lavede 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.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

__________________________________________

__________________________________________

Foredrag i Halds Salonerxxxxxx
”Et wienerbarn krydser sine spor”xxxxxxxxxxxxxxx
v/Inge Storm, forfatter

Inge Storm overlevede årene efter 2. Verdenskrig,
fordi en dansk plejefamilie tog sig af hende. Hun var
et af de 14.000 såkaldte wienerbørn, der blev sendt
fra Østrig til Danmark for at blive plejet af danske
familier i årene efter 2. Verdenskrig, hvor Østrig var
plaget af sult og fattigdom.
Inge fortæller om sin barndom og ungdom i Wien
lige under og efter 2. Verdenskrig. Hendes helt
specielle fortælleform, er noget af det mest gribende
…….. Læs mere på www.birgithald.com

Butiksbestyrer Annie Vetter flankeret af de to kunstnere
Tina Strømann og Hanne Isabella Pedersenxxxxxxxxxxxxx

Sorgenfri Teaterforeningxxxxxx
præsenterer Odysseusxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Det Lille Turneteater. 65 min. Egnet fra 9 år og for alle
fortællerglade voksne. En klassiker indenfor dansk teater,
lige som det er en litteraturklassiker.xxxxxxxxxxxxxxx
7/10 kl. 15 på Kulturstedet Lindegaarden

Ny hjemmeside

.

Som vi nævnte i sidste nr., er vores nye hjemmeside
ved at blive produceret lige nu. Vi håber den er
hurtigt færdig så vi kan præsentere et endnu bedre
produkt end vi har i dag.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hjemmesiden bliver produceret af .
https://hartmanncreate.dk
.

Er der en forfatter i din mave?

Forestillingen Odysseus
Du kan se mere om Sorgenfri Teaterforening her:
http://www.sorgenfriteaterforening.dk/

Annoncører søges
Har du brug for at få et budskab ud til mellem 3000-5000
lokale borgere hver 14 dag, så er Virum Sorgenfri Nyt det
helt rigtige sted.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Du kan læse mere om vores priser, deadlines med mere
bagerst avsen eller på www.Virumby.dk.xxxxxxxxxxxxx
Du kan vælge en enkelt annonce eller reklame til en enkelt
dag, eller evt. en serie mindre annoncer i en fast periode.

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 2 gange om året gratis.xxxxxxxxxxxxxxxx
Alle artikler skal være færdigredigeret og afleveres i
Word eller lign dokument.

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 redigere en ny
digital avis, så er du hermed velkommen til vores næste
åbne redaktionsmøde tirsdag den 23. oktober kl. 16.30 på
Sorgenfri Torv 4. Alle er velkomne.
…………………………………………
Vi beder dig dog lige tilmelde dig på mail
redaktion@virumby.dk

Spørgsmål:

Konkurrencesiden

Her er et billede af
Hjortholm og fribadet.
Borgen Hjortholm lå med
en voldgrav rundt om.
Det der i dag er tilbage af
voldgraven kaldes et
bestemt navn.

Konkurrence sidste nr.
Svar på spørgsmål:
Kollelevmosen med den hvide bro
Vi har trukket lod mellem de mange svar.
Indsendte svar

Vinder: Rurh Kofoed
Kongestien 27
Gevinsten kan afhentes i butikken
Sorgenfri Torv 4

Virum-Sorgenfri Nyt
Deadline næste nr. - 25. oktober
Næste nr. udkommer 1. november
Redaktør:
Hans-Jørgen Bundgaard
Fremstillet hos Premier Skilte-Tryk-Foto
Sorgenfri Torv 4
2830 Virum
Tlf. 60 66 76 26

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

Hvilket navn:
a) Slangen
b) Blindtarmen
c) Øjet
Svar til: konkurrence@virumby.dk
senest den 25. oktober

Gevinst:
1 stk. Virum eller Sorgenfri trøje
Sponsor: Premier Skilte-Trykl-Foto
Sorgenfri Torv

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.

Se i øvrigt priser på www.virumby.dk

