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Redaktøren skriverxxx
Med nr. 5 på gaden har vi lavet en
lille ændring.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vi mener det er på tide at kalde
avisen det den rettelig er. – en avis.
Derfor har vi ændret selve navnet til
Virum- Sorgenfri Avis.xxxxxxxxxxx
Som sædvanlig præsenterer vi en
masse lokalt stof fra Virum og
Sorgenfri og håber du er frisk til at
læse med.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vi gør hvad vi kan for at få det til at
blive så interessant som muligt.

VIRUMHALLEN
ONSDAG DEN 14. NOVEMBER KL. 19.
Kom i god tid, kun 100 pladser -dørene åbnes kl. 18.30
Læs mere i Virum Sorgenfri avis på www.virumby.dk

Mal et plankeværk.
alle kan være med
Vi har endnu ikke nok deltagere til at male det store
plankeværk i Virum.
Under titlen
FORTID OG FREMTID I VIRUM.
har vi skudt en konkurrence i gang mellem skoler og
institutioner i området, men en del af plankeværket
Kan
du
være
med
til
at
dekorere.
Ring til os på tlf. 60 66 76 26 eller skriv til os på
post@virumby.dk.

Grafittimalerne kom førstxxxxx
I var ikke hurtige nok.
Vi var klar over at det måtte komme, men
grafittimalerne skal ikke vinde over de flotte
kunstværker der skal komme på plankeværket.
Er du grafittimaler, og har lyst til at være med, kan
du få tildelt et stykke plankeværk at male på, men det
kræver som alle andre at reglerne overholdes.
Selv om det er et plankeværk midt i byen, er det ikke
lovligt at male på plankeværket uden tilladelse, da
det er Reitan Group der ejer plankeværket og Virum
Sorgenfri Handels og Borgerforening der har
rettighederne til dekoration.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vi opfordrer derfor på det kraftigste til at uautoriseret
maling på plankeværket stoppes.xxxxxxxxxxxxxxxx

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.

Har du lyst være med!xxxxxxxx
Alle kan deltage

Har din skole endnu ikke meldt sig, så kontakt din lærer
for at være med. Men er du over 18 år kan du selv
deltage.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Du skal blot kontakte os på mail: post@virumby.dk.
Så får du fremsendt et sæt regler og så er det bare at
komme i gang.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Med andre ord: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Er du frisk på at male i det offentlige rum, så kontakt
redaktionen på post@virumby.dk.

Tilmelding skal ske hurtigst muligt og kunstværket skal
være færdig senest den 31.december. xxxxxxxxxxxxxx
Aldersgrænse for personlig tilmelding er 18 år.xmed
mindre at en skoleklasse melder sig samlet.xxxxx
Der vil være præmier til de flotteste kunstværker.

En hurtig optælling var 160 ledige cykelsativer i
jordhøjde.

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

45 ledige stativer (forneden)

Cykler igen - igen
Redaktøren var mandag forbi Virum Station og så
det samme syn som er set så ofte. Ca 90 cykler,
mere eller mindre smidt foran indgangen til Virum
Station.

95 ledige stativer

I øvrigt er der det samme problem i Sorgenfri, her er der
blot et væsentlig større antal cykelstativer der hver dag
står tomme.
Har du gode kommentarer til hv ordan vi får løst dette
problem, så skriv til redaktionen.

Efter at have set cyklerne foran stationen gik turen ca. 50
meter til cykelparkeringe,n for den første tanke var at der
ikke var plads i cykelstativerne, men det blev hurtigt
bekræftet at de 90 cyklister der denne dag parkerede
ulovligt blot var dovne, for som de to næste billeder viser,
var der på samme tid masser af plads i cykelstativerne.

Coming Home 2 - Charlie

Da Sorgenfri gik i sortxxxxxx

Stort arrangement af Virum FDF
For 49 år siden startede en lille gruppe FDF´ere
et løb med poster der blev kaldt Coming Home.
På det første løb, der foregik i Nordsjælland, deltog 4 hold
og på det seneste løb der foregik i weekenden var tilmeldt
63 hold og ca 300 deltagere.
Coming Home har gennem året udviklet sig til en stor
begivenhed, der i dag efter sammenlægningen med et
andet arrangement har navnet Coming Home 2 – Charley
(Forkortet CH2C)

Det var ikke fredag den 13, men det var fredag, da
Sorgenfri pludselig sent på eftermiddagen gik i sort.
Det betød at de mindre forretninger på Sorgenfri Torv lige
så godt kunne lukke ned for dagen, da strømmen først
kom tilbage igen 18.15.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Både Irma og netto kom dog i gang igen da lyset endelig
kom tilbage efter 1 1/2 times mørke

Et meget mørkt Sorgenfri Torv

På en af posterne skulle man lege Hit med Sangen
I år startede turen i Kokkedal og sluttede i Birkerød.
Undervejs var der besøgt op mod 20 spændende poster og
gået en afstand på ca. 25-30 km.
Næste år er der 50 års jubilæum og mon ikke turen her
får en helt særlig karakter.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Du kan se meget mere om CH2C på facebooksiden, og
mere om Virum FDF på Virum FDFs hjemmeside.

Et af Virums hold på en af posterne.
xxxxxxxxxxxxxx

Bankospil i Virumhallen
det traditionsrige bankospil.
Onsdag den 14 november afholder Virum-Sorgenfri
Handels og Borgerforening det traditionsrige
bankospil i Virumhallen.
Bankospillet begynder kl. 19.00 men dørene åbnes
allerede kl. 18.30.
Foreningen håber at rigtig mange vil finde vej til
bankospillet.
Overskuddet går ubeskåret til foreningens arbejde.
Gevinsterne er leveret af forretningerne i Virum og
Sorgenfri.

Har du endnu ikke købt et spil, kan du kontalkte
foreningen på post@virumby.dk.
_______________________________________

SLAG

– Når hjernen bløder

v. Sorgenfri Teaterforening.

SLAG – Når hjernen bløder. Livet med en
hjerneskade bliver nærværende, når Sorgenfri
Teaterforening viser forestillingen SLAG den
8/11 kl. 19.30 på Lyngby Bibliotek

Fra et af de seneste bankospil
Virumhallens Cafe og Restaurant har åbent før og under
arrangementet og kan tilbyde Bøf Stroganoff som dagens
ret. Pris 60,- kr.
Du kan derfor starte med en gang god mad, før du vinder
dine store gevinster ved bankospillet.

________________________
Køb dit eget spil
for forretninger i Virum og Sorgenfri

Traditionen tro kan forretninger i Virum og
Sorgenfri selv købe deres eget spil til bankospillet
og på den måde på en og samme tid være med til at
støtte arrangementet og få lidt reklame for sin
forretning.
Find nogle gode varer på hylderne så vil du glæde
rigtig mange gode Virumborgere

SLAG tager fat på et område der tales meget lidt om
i forhold til hvor omfattende det er. Hvert år er der
nemlig op imod 12.500 danskere, der rammes af en
hjerneskade, som skyldes en blodprop eller
blødning i hjernen. Over 120.000 mennesker i
Danmark lever med en hjerneskade.
Følgevirkningerne af sygdommen går ikke kun ud
over den enkelte patient, men er samtidig en stor
udfordring for de nære pårørende og en krævende
opgave for de, der drager professionel omsorg for
de ramte.
I SLAG, tager skuespilleren Helene Kvint
udgangspunkt i sine egne oplevelser, som nærmeste
pårørende, når hun sammen med Jacob Stage, går
på scenen
og visualiserer det univers man begiver sig ind i, når
den man elsker, med ét slag, bliver en anden og
udfordrer den livslange og lykkelige tosomhed.

Solgårdens Venner
en lokal forening for ældre
Foreningen Solgårdens Musikalske Venner
arrangerer musik underholdning til de ældre
på plejecenter Solgården såvel som for de
hjemmeboende ældre der måtte ønske at bruge
tilbudet.

Forestillingen skildrer et ægtepar, hvor kvinden
forandres efter en blodprop i hjernen. Vi møder
ægteparret: han er sig selv, hun er forandret. Lag
efter lag udfoldes deres liv og konflikter i et samspil
mellem video og sceniske aktioner.
For mange er livet, der følger med sygdommen,
enten tabu eller ukendt og publikum får derfor en
god lejlighed til at dele egen oplevelser eller få
indsigt i et hverdagsliv, der er anderledes end det,
de fleste er vant til.
Instruktion Rolf Heim
Medvirkende Helene Kvint, Jacob Stage
Videokunst Helle Lyshøj. Lyddesign Erik S.
Christoffersen. Lysdesign Jon Gelting
Scenerum og kostymer Camilla Lind. Idé Helene
Kvint

Den sidste søndag hver måned kl. 14.30 er der gang
i cafeen hvor arrangementer foregår Musikken spiller
en halv time, derefter en lille pause og igen en
halvtimes musik.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I pausen serveres et glas portvin og på bordene står
chokolade skålene fremme.xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kunstnerne der præsenteres er af høj kvalitet, en del
er fra den kgl. opera, der er kendte visesangere,
"Osvald Helmuth" og "Poul Bundgaard" kopier
såvel som Erik Grib og New Orleans Jazz.
Alle er professionelle og får deres honorar, ganske
vist forhandler vi hver gang en god pris siger
formanden Tommy Wedel men der skal bruges
mange penge.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vi søger fonde, og §18 men også vores støttekoncert
i Sorgenfri Kirke er med til at skaffe de nødvendige
midler.

Billetter á 100 kr. via
www.sorgenfriteaterforening.dk eller i døren.

Solgården på Virumvej

Nytårskoncert

Koncert i Sorgenfrixxxxxxxxxxx

Sorgenfri Kirkexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Syng med i Sorgenfri kirke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2 februar 2019 præsenteres en fantastisk koncert med
De 3 Kgl. Sopraner, suppleret med Bassangeren Ole
Allermand, den kendte trompetist Gorm Hovaldt,
Violinisten Andreas Orlowitz.xxxxxxxxxxxxxxxx
Alt sammen under ledelse af pianisten Knud
Rasmussen fra Virum.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I pausen bydes der på lækkert champagne,
sponsoreret af Holte Vinlager Virum Torv og skøn
kransekage konfekt. Hele koncerten varer fra kl.15.
til ca. 17.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Det bliver med garanti en aste og flotteste koncerter
i byen nogensinde.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Billetter sælges allerede nu hos Greens Boghandel på
Sorgenfri Torv.

Danmarks
Underholdningsorkester
(tidligere
radiounderholdningsorkestret) venner, afholder et
”syng med” arrangement i Sorgenfri kirke den 4
november kl. 15-18.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dirigent Franz Rasmussen vil øve med øvede såvel
uøvede sangere på 2 sange som ender op med et
samlet korværk.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Alle er velkomne – entrepris: 100,- kr.
Overskudet vil gå til Danmarks Underholdningsorkester.

DEBAT i avisen og på facebook

.

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
__________________________________________

__________________________________________

De tre kongelige tenorer
En fantastisk julegaveidé man nok bør overveje

Støtte Koncert

Alle indtægter går ubeskåret til støtteforeningen Solgårdens Musikalske venner
der arrangerer underholdning for ældre på plejecenter Solgården i Virum.

DE 3 KGL. SOPRANER
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Charlotte Meldgaard, Karen Dinitzen og Pernille Bruun

Et overfødighedshorn af kongelige kunstnere præsenterer
de største hits fra operaer, operetter, musicals og danske sange.
Den største og flotteste koncert i Sorgenfri nogensinde

I pausen byder vi på Champagne og kransekage

SORGENFRI KIRKE

LØRDAG DEN 2. FEB. KL. 15.00

Billetter a. kr. 195.- Greens Boghandel Sorgenfri Torv

SPONSORER
Virum

Foredrag i Halds Salonerxxxxxx
“CARL & MARIE - i kunst og kærlighed”
Historien om CARL & MARIE begynder med et møde og
en lidenskabelig forelskelse i Paris.
Billetter 180,00 kr (incl. mad, vin og lotteri) købes på telf
5150 0782.
Den 27-årige billedhugger Anne Marie Brodersen gifter
sig i 1891 med den 2 år yngre komponist Carl Nielsen, og
de er enige om, at begges kunstneriske ambitioner skal
have plads i ægteskabet.
Lotte Andersen & Amalie Kestler følger i bogen “Carl &
Marie” kunstnerparrets brevveksling i en unik fortælling
om kærlighed og kunst i en brydningstid i
danmarkshistorien.

Tommy fylder 70
Den 10. november fylder en meget aktiv Virumborger,
70 år.

Forfatterne fortæller om bogen i en samtale med
forlagsboghandler Søren Barslund, Greens Boghandel,
Sorgenfri.
Torsdag den 8. november 2018 kl. 17.30 - 19.30
Frilandsmuseets
2800 Kgs. Lyngby

Restaurant,

Kongevejen

100,

Det er snart mange år siden, jeg ved et tilfælde kom i
kontakt med Tommy.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tommy var aktiv med sit eget skiltefirma, hvor der var
fart på hele dagen.
Men selv om Tommy Havde travlt på arbejdsmarkedet,
var det først efter at han afhændede sit firma, at
travlheden rigtig tog til, for nu skulle pensionisttilværelsen udleves.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Amalie Kestler og Lotte AndersenLæs

www.birgithald.co

mere på

Tommy smed dog ikke helt tøjlerne og fortsatte sit virke
som ”Skiltetommy” samtidig med at han kastede sig over
adskillige frivillige hverv i kommunen.
Som aktiv I Virum Handelsforening (senere VirumSorgenfri Handels- og Borgerforening) har jeg haft et
forbilledligt samarbejde, med Tommy gennem mange år.
Men Tommy har brugt sin tid i et utal af foreninger
gennem de seneste mange år, hvilket bl.a. for nylig gav
ham frivillighedsprisen..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
For blot at nævne nogle af de foreninger han enten er

formand for, sidder i bestyrelsen for eller har været med
til at stifte, kan jeg nævne i flæng:xxxxxxxxxxxxxxx

Et historisk tilbageblikxxxxxxx

Spisevennerne,
Solgårdens
Musikalske
Venner,
Paradisets Venner, Vågetjenesten, men her stopper listen
ikke.
Tommy er således også politisk aktiv i Venstre hvor han
bl.a. er suppleant i Kommunalbestyrelsen.xxxxxxxxxxx

Lidt lokalhistorie om en af de sidste gårde i Virum.
Den gule Gaard/Kærgården. Virumvej
78/Virumgade 24

v. Niels-Kristian Ulmelik Pedersen

Den tid der er til overs tilbringer han sammen med
Hustruen Agnete og ikke mindst hunden Nico.
Tommy holder fødselsdagsreception den 9. november på
Frilandsmuseets Restaurant, hvor alle er velkomne til at
kigge forbi på dagen mellem kl. 14 og 17.x
xxxxxxxx

Mellem de to stynede popler var indgangen til købmanden i
gaden. Foto Umelik.

Tommy og general Friboexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tekst: Hans-Jørgen Bundgaardxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gården ligger ved gadekæret, hvor samme familie
boede fra ca. 1750 til 1954, hvor Den gule Gaard blev
solgt til LTK efter ihærdigt forarbejde af den gang
velkendte nu afdøde borgmester Paul Fenneberg
(1907-1982) af brødrene Petersen. Kommunen havde
allerede i 1934 købt det meste af landbrugsjorden.
Det samme var sket med jorden tilhørende
Fuglsanggaard, da planen om at udbygge
Virumområdet til en ny bydel i LTK var taget i
Sognerådet. De to gårde havde jord omkring
jernbanen fra 1864. S-banen anlagt 1930’erne,
Trinbrættet i Virumgade fra 1928, Virum
Holdeplads, blev nedlagt og to nye stationer bygget i
1936, nemlig en Sorgenfri station længere sydpå og
Virum Station længere nordpå, så afstanden mellem
stationerne kom til at passe bedre. Et torv blev
projekteret med butikker, beboelse, apotek, posthus
og sportshal projekteret på østsiden af jernbanen Den
første ejendom bygget, men Anden Verdenskrig
stoppede bydelens opførelse og vokseværk. Det
startede først rigtigt op efter krigen og begyndelsen
af 1950’erne, men meget måtte vi vente på i mange
år bl.a. sportshal.

Vi vender tilbage til gården. Den har ligget, hvor lille
hus ved gadekæret nu er, Virumgade 26, men flyttede
længere østpå til dens nuværende plads i 1833-35 af
gårdejer Bent Bentsen. Gårdejeren var medlem af det
første Forstanderskab 1841 i Lyngby sogn og
formand for Fattigkommisionen. Allerede i 1856-58
nedrev han gården for at bygge den op med det
udseende, vi kender i dag. Det bevarede lille
stråtækte hus var gårdens hønsehus. I 1858 blev nr.
26 bygget som aftægtsbolig.

I burde have læst. Og vi ældre, der lyttede til DRradioteatret, husker, når der efter hørespillet blev
sagt: ”instrueret af Oluf Bang,” hvorpå der blev slået
på en klokke. Gurri Schade, journalist ved ”det
grønne
område”
tidligere
gift
med
kærlighedsdigteren August Schade, er der sikkert
mange der huskes fra bybilledet i Kongens Lyngby i
sine for den tid farverige gevandter. I længerne
flyttede LTK’s gartnere ind til mødeplads,
frokoststue og plads til redskaber.
Landsbyen Virum holdt 800 års jubilæum, hvor en
mindesten blev opstillet med følgende tekst
”VIRUM OMTALES FØRSTE GANG 1186.
ABSALON GAV DA LANDSBYEN TIL
ROSKILDE DOMKIRKE. VIRUM BORGERE
SATTE DENNE STEEN 1986.”Den blev opstillet på
initiativ af Virum Grundejerforening. Det var en 7
tons granit sten fundet i nærheden af Furesøen.
Indskriften er udført af stenhuggermester Leo
Rosendahl.

Den gule Gaard. 1948. Privat samling.

Kærgården. 2016. Foto Umelik
I 1954 var der ganske lidt jord tilbage omkring
gårdens bygninger. Der blev drevet handelsgartneri,
dyrket grove grønsager som kål, løg, asier m.m. og
kørt på Grønttorvet på Israels Plads. Brødrene
Petersen følte nu, at de ikke kunne få det til at løbe
rundt. Gården blev solgt. Lyngby-Taarbæk
Kommune.
Der blev indrettet to æresboliger i stuehuset efter
forslag fra borgmester Paul Fenneberg. Ind flyttede
forfatteren Knud Sønderby(1909-1966) og hustruen
Inge Sønderby(1910-1994) i vest og i øst instruktør
Oluf Bang(1882-1959) med Gurri Schade. De fleste
kender Knud Sønderbys bog ”Midt i en jazztid”, som

Mindesten. 2017. Foto Umelikxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Landsbyen Virum holdt 800 års jubilæum, hvor en
mindesten blev opstillet med følgende tekst
”VIRUM OMTALES FØRSTE GANG 1186.
ABSALON GAV DA LANDSBYEN TIL
ROSKILDE DOMKIRKE. VIRUM BORGERE
SATTE DENNE STEEN 1986.”Den blev opstillet på
initiativ
af
Virum
Grundejerforening.
Det var en7 tons granit sten fundet i nærheden af
Furesøen. Indskriften er udført af stenhuggermester
Leo Rosendahl.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I 2007 var det slut. I ”det grønne område” d. 9. januar
blev Kærgården sat til af LTK. Gården blev solgt

med boligprojekt og begrænsninger i det udvendige
og hurtigt startede det en debat. Gå en tur forbi og se,
hvordan den færdige renovering blev. Resultatet blev
da ikke så galt. Nu ligger Kærgården ved gadekæret
og ser velholdt ud.

Gårdejer Bent Bentsen (1781-1866). Privat samling

Vil du læse mere kan bogen anbefales ”Erindringer
fra Det gamle Virum i 1920’erne og 1950’erne”.
Greens Forlag. 2013. Pris kr. 149,95. Bogen kan
købes i Greens Boghandel, Sorgenfri Torv 20, 2830
Virum.

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.

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?
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

Tryk

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

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 12. november kl. 16.30
på Sorgenfri Torv 4. Alle er velkomne.
…………………………………………
Vi beder dig dog lige tilmelde dig på mail
redaktion@virumby.dk

Med Virum Sorgenfri Avis når du bedst de lokale kunder.
Har du et rigtig godt tilbud så har vi en rigtig god pris.
Måske du også bare gerne vil præsentere din forretning
Der er 3 udgivelser tilbage i 2018.
16. november,
1. december (Juleudgave),
16 december.
Vi tilbyder flg. Særpriser:
¼ forside: 1200,- kr. (kun 1 annonce)
(ligger som præsentation for
avisen på de sociale medier.)
½ bagside: 1200,- kr.
(kun 1 annonce)
Helside: 1200 kr. –
Db helside 2000,- kr.
Halvside: 900,- kr.
Kvartside: : 750,- kr.
1/8 side 500,- kr.
Artikel om din forretning 500,- kr.

Deadline næste nr. - 10. november
Næste nr. udkommer 16. 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

Postadresse:
Sorgenfri Torv 4
2830 Virum
Tlf: 60 66 76 26
Annoncer sendes til:
Mail: annonce@virumby.dk

Konkurrencesiden

Spørgsmål:
Her er et billede af
højhusene i Sorgenfri

Hvor mange etager
har de:

a) 12
b) 13
c) 14
Konkurrence sidste nr.
Svar på spørgsmål:

Svar til: konkurrence@virumby.dk
senest den 14. november

Populært navn for voldgraven ved
Hjortholm var: Blindtarmen

Gevinst:

Vinder: Caroline Amalie Falkenberg
Frederiksdalsvej
Gevinsten kan afhentes i butikken
Sorgenfri Torv 4

1 sæt dansk designet salt og pebbersæt
samt æggebægre i Silikone.
Mærke: Pyramid
Sponsoreret af Tinas Verden
Sorgenfri Torv 4, 2830 Virum

