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Julen nærmer sig med raske skridt – butikkerne er

pyntet op til de store juleindkøb, forbruget tager fart

og kasseapparaterne (Læs dankort og mobiler) er i

højeste gear og vi håber naturligvis at rigtig mange

lægger deres indkøb i det lokale område.

I debatten om de to nye ”bymidter” der snart skyder

op i vores område, går debatten ofte på – Hvad skal vi

med de store supermarkeder og antallet bliver

fordoblet inden for kort tid.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jo, sagen er meget enkel, det er her vi får de bedste

priser og de fleste indkøb på samme tid. Mange

skriver om butiksdød – de små forretninger forsvinder

mens de samme borgere lægger deres indkøb i

supermarkederne.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hvis vi som borgere i Virum og Sorgenfri i julen

lægger, vores indkøb lokalt, ikke mindst benytter de

små lokale butikker til vores indkøb, er det med til at

forbedre indtjeningen for de små butikker, som så i

højere grad har mulighed for at blive i området.

Det kan godt være at fisken er en smule dyrere, eller

bagerens brød ligeså, men som kvalitetsbevidst

borger kan denne lille prisforskel nemt opveje

lugten af frisk fisk eller brød i forretningen der giver

en helt anderledes smag helt hjem i stuen.

Som lokal redaktør kan jeg kun opfordre til at man

handler lokalt – allerede til næste jul er udbudet af

forretninger endnu større – vi kan så håbe på at vi

får den synergieffekt at flere små specialforretninger

overlever og måske flere kommer til.xxxxxxxxxxx

God lokal julehandel til både forretninger og

borgere.

.
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Herberts klumme.  
 

Den halvlunkne mælk 

Vi kender alle sammen til de lange køer i 

supermarkedet, ikke mindst i myldretiden. 

Forleden gik jeg i et lokalt supermarked for at købe 

mig en liter mælk til min frokost. 

En enkelt vare som tager et splitsekund at 

ekspedere. Kunden foran mig havde købt ind til en 

større 12 personers julefrokost.xxxxxxxxxxxxxxxx 

Problemet var blot at vi stort set kom samtidig til 

kassen, men kunden skulle absolut komme først 

velvidende at min betjening var meget hurtig. 

Skidt med det tænkte jeg, jeg har jo nok tid til at 

vente.  

 

 

Køen bag mig, var ved at hobe sig op og pludselig 

blev der ringet på en klokke, så en ny kasse skulle 

åbne. Fint tænkte jeg, så kunne jeg lige smutte over 

i den anden kø, så jeg hurtigt kunne købe min 

mælk. I det samme kom der helt nye kunder til, som 

slet ikke havde stået i kø og skyndte sig hen til den 

nye kasse, på trods af det egentlig var min tur. 

Jeg var så i mellemtiden gået ud af min gamle kø 

og stod nu uden kø plads og skulle starte forfra.  

 

Min tålmodighed var stadig til stede og jeg stillede 

mig endnu engang op i køen, nu var der pludselig 

2 store køer foran mig. Da jeg så efter ca. 5 

minutters venten nærmede mig kassen, var der en 

venlig herre der titulerede mig: – ”skal du blot have 

denne mælk, så må du gerne komme foran mig.” 

 

Mange tak, sagde jeg og gik en plads frem i køen. 

Det var endelig ved at blive min tur – hvis det da 

ikke lige var fordi  den kunde foran mig havde et 

dankort der ikke virkede.  

Det så ud til at være lidt værre end antaget, for lige 

pludselig stod der 3 medarbejdere rundt om den 

stakkels ekspedient – dankort systemet var gået 

ned.xxxxxxxxxxxxxxxx 

Så kom det fra den søde unge ekspedient:    ” jeg 

beklager systemer er gået ned så du bliver nødt til 

at gå til den anden kasse.” 

Jeg startede så bagerst igen i kasse 1, så da jeg 

endelig efter yderligere 5 minutters venten kom 

frem til kassen, gennemførte jeg dagens handel i 

mit supermarked. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Aldrig før har jeg været så glad for at købe en liter 

mælk til 8 kr., hvis det da ikke lige var fordi  jeg 

kort efter erfarede at den mælk jeg skulle drikke til 

min frokost  ikke mere var kold, men lunken. 

Udover at det er en lille historie om en halvlunken 

mælk, fortæller den også på godt og ondt 

danskernes køkultur - tænk lige over det næste 

gang du handler i et supermarked!! 

________________________________________ 

 

Sorgenfri Torvxxxxxxxxxxxx 
igen igen igen igenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Frem og tilbage er lige langt er et ofte benyttet 

ordsprog, men er det nu også tilfældet omkring 

Sorgenfris Nordtorv? 

Planerne omkring især Nordtorvet i Sorgenfri har 

været genstand for megen opmærksomhed de 

seneste måneder (år) , ikke mindst fordi planerne er 

blevet sendt frem mellem Kommunalbestyrelsen 

og Byplanudvalget flere gange. Det må være på 

tide at komme videre i planerne, uden igen at starte 

forfra. Derfor har Virum-Sorgenfri Handels-og 

Borgerforening også i et brev til politikerne 

opfordret til at gentænke projektet ud fra det 

eksisterende projekt, således at byggeriet på 



nordtorvet fremstår mindre markant gennem en  

omfordeling af m2. 

 
Forslag til det nye sydtorv 

Skal vi have en ny flot bymidten i Sorgenfri skal 

det ske gennem en bygherre som f.eks. K/S 

Sorgenfri, der vil noget med torvet og som kan 

finansiere det. En finansiering af en ny bymidte – 

et nyt Sorgenfri Torv kan kun ske gennem en 

investering i byggeri og der er Nordtorvet absolut 

en mulighed.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

At forsøge at få Nordtorvet til at fungere igen, 

gennem en renovering af det eksisterende torv vil 

ikke være økonomisk muligt – og hvem skal i 

øvrigt leje sig ind i de mange forretninger. 

Om vi vil eller ej, er der ikke mere grundlag for de 

mange små forretninger og selv med en forøgelse 

af mængden af borgere i området og en renovering 

af torvet vil meget få forretninger kunne overleve 

på sigt i konkurrence med supermarkeder og 

centre.  

  
Det gamle Sorgenfri Torv er så nedslidt og 

utidssvarende at det vil være meget dyrt at istandsætte. 

 

Flere vil sige: ”hvorfor så bygge flere super- 

markeder?”  

Fordi man må erkende at indkøbsmønstret har 

ændret sig og fortsat ændrer sig – at bygge nye 

supermarkeder både i Virum og Sorgenfri, skaber 

flere indkøbsmuligheder og vi kan så håbe at visse 

specialbutikker kan overleve gennem en forøget 

kundetilstrømning, men det vi så kun være den 

positive effekt der kan komme. 

Uden disse nye tiltag ville handelslivet i byerne dø 

endnu mere ud, og handelen fortsat ske i Lyngby 

eller Holte.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Derfor vil det være det helt rigtige at samle 

butikkerne på sydtorvet, tilpasset det behov der 

fremtidigt vil være for forretninger og lade 

Nordtorvet bebygge og det er så her humlen ligger. 

Hvor meget skal der bygges, for at finansieringen 

til den store ombygning af sydtorvet kan 

finansieres. 

Hvor højt byggeriet skal være og hvordan 

fordelingen af m2 skal være, er det der i fremtiden 

vil være det springende punkt. 

Det er derfor vigtigt at der meget hurtigt findes den 

rette løsning for torvet, så ikke forretningerne 

efterhånden lukker en efter en, fordi de stadig lever 

i en uvished om forholdene for og i øvrigt vil være 

helt umulig at komme af med når ejerne vil sælge, 

som vi allerede har set flere tilfælde af.  

Der skal hurtigst muligt  findes en løsning – hvor 

byplanudvalget samler bygherre samt repræ- 

sentanter fra de lokale interessenter og handlende 

som i fællesskab finder et forslag der kan arbejdes 



videre med.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Selv om det kan blive en svær løsning  foreslår 

Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening at 

der gøres et forsøg for at få de lidt yngre borgere, 

herunder børnefamilier i området på banen, så det 

ikke blot er den ældre generation der skal 

bestemme på vegne af de borgere der fremover skal 

benytte  Sorgenfri Bymidte.xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dette kan bl.a. gøres ved at indkalde til en 

workshop blandt områdets beboere.xxxxxxxxxx 

Der  har været en tendens til at det er den ældre 

befolkning der skal bestemme fremtiden for de 

yngre medborgere. 

 

 
Hvordan ender Nordtorvet med at se ud? 

 

________________________________________ 

 
 

Dekorationen begynder nu 
Men du kan sagtens nå det endnu. 

 

Der er ledige pladser, så gå ned til planke- 

værket og find et felt du ønsker at male 

Temaet for maleriet er:XXXXXXXXXXXXX 

 

          FORTID OG FREMTID I VIRUM. 

 

men man kan frit fortolke emnet.    

Kan du være med til at dekorere. 

Ring til os på tlf. 60 66 76 26 eller skriv til os 

på  post@virumby.dk. 

 

 
 

Konkurrencen er udskrevet i samarbejde med 

Reitan Group  der står bag byggeriet. 

 

Der vil være gevinster til de vindende samt en 

lille ekstra hilsen til alle medvirkende. 

Disse gevinster er sponsoreret af REMA 1000. 

 

Grundige hærværksmændxxxxx 

 . 
Da vi havde ændret indbydelsen lidt, havde vi 

sat nye plakater op oven på de gamle. 

Dagen efter denne udskiftning var der listige 

personer der havde været nede og fjerne den 

forreste plakat og ladet den gamle sidde. 

Vi synes selv det var lidt underligt, for umid- 

delbart ville vi da formode at en hærværks-

mand ville rive alle plakaterne ned og ikke 

minutiøst fjerne den forreste. 
Jeg kan i den forbindelse, for ikke at der skal 

være nogen misforståelse, gøre opmærksom på 

at forskellen var at der ved en fejl ikke stod om 

gevinster fra Rema 1000 på den første plakat 

og at vi på daværende tidspunkt havde tilbudt 

kunstnergruppen Åbne Døre at være med til 

plankeværkskonkurrencen. 

Åbne Døre ønskede ikke at være med, hvorfor 

konkurrencen nu blot er udbudt til alle inter-

esserede kunstnere i Virum og Sorgenfri. 

 

Numrene mangledexxxxxxxxxxx 

 
Desværre er de fleste af nummereringerne også 

forsvundet, men de vil løbende blive sat op 

igen. Samtidig håber vi meget, at alle der ikke 



har noget med plankeværket at gøre, nøjes med 

at kigge på, når nu det bliver dekoreret. 

 

 
Skolerne bør også deltage. 
Foreninger er også velkomnexxxxxxxxxxxxxxxx  

 

Har din skole eller klasse lyst til at være med, så 

kontakt os.    post@virumby.dk. 

Så får du fremsendt et sæt regler og så er det bare 

at komme i  gang. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 
 

Møde om helhedsplanen i 

Virum 
 

Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening 

deltager i det halvårlige kontaktrådsmøde med 

Lyngby Taarbæk Kommune den 29. 

november..xxxxxxxxxxxxxx 

Her vil trafikplan og trafikrapport for Virum 

Bymidte blive præsenteret.xxxxxxxxxxxxxxx 

Med baggrund i denne trafikrapport, kan 

arbejdet fortsætte omkring helhedsplanen for 

Virum Bymidte. 
Helhedsplanen blev udarbejdet af lokale borgere i 

2015 og 2016 og det blev vedtaget i 2017, at den 

skulle danne baggrund for den videre udvikling af 

Virum Bymidte.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

For at ridse op, er de vigtige punkter i planen 

hvordan krydset fremover ved Virum Torv skal se 

ud, om det fortsat skal være med trafikfyr eller det 

skal omlægges til en rundkørsel.xxxxxxxxxxxxxx 

Derudover er der tale om hvordan overgangen 

mellem det nye byggeri på posthusgrunden og 

Geels Plads fremover skal være.xxxxxxxxxxxxxxx 

Af andre områder i helhedsplanen er belysningen i 

området, belægning på fortorve samt gadeinventar 

i øvrigt.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

På mødet bliver også diskuteret, muligheden for 

offentlige toiletter i det centrale Virum og 

Sorgenfri – hvordan vi får cykler væk fra 

forpladserne til de to S-stationer, renovering af 

jernbanebroen i Virum, samt den foreslåede sti 

mellem Virum Gymnasium og Virum Centrum 

som en del af en stiforbindelse mellem Virum og 

Sorgenfri. 

___________________________ 

Maleriudstilling 

af kunstner Evelyn Christensen 

Den lokale kunstner, Evelyn Christensen udstiller 

på Virum Gymnasium.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Udstillingens 30 malerier viser de nyeste billeder 

som Evelyn Christensen har malet med motiver fra 

det underbevidste, nuet og historien malet med 

en  levende pensel. 

Udstillingen er åben i gymnasiets åbningstid fra 

den 16. november til 21 december.xxxxxxxxxxxxx 

Vi bringer her et par billeder fra udstillingen som 

har offentlig og gratis adgang. 

 

 

 

 

 
Uddrag af billederne du kan se på Virum Gymnasium 

 

mailto:post@virumby.dk


Bankospil i Virumhallen 
med masser af glade vindere 

Årets bankospil i Virum-Sorgenfri Handels- og 

Borgerforening blev en stor succes. Til arran-

gementet, som har mere end 50 år på bagen, mødte 

mange trofaste støtter op ligesom der kom mange 

nye til.xxx 

 

 
stor koncentration under spillet 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Mange af gevinsterne var sponsoreret af de 

handlende i området og foreningen takker de 

handlende for den store støtte det giver  at deltage 

med gevinster og takker de fremmødte, for den 

støtte de er med til at give foreningen, i form af et 

pænt overskud til gavn for det lokale kulturliv. 

Vi kan allerede nu afsløre at arrangementet 

traditionen tro er tilbage i 2019. 

 

 
god stemning til årets bankospil 

 

Tommy Wedel  som opråberx(nummermand) 

.___________________________________ 

Mænd der tror de har ret!!! 
v. Sorgenfri Teaterforening  

Mænd der tror de har ret… spilles i mørke. 

Forestillingen udfordrer og provokerer sit 

publikum, både i mødet med den 

grænseoverskridende mand, mens også ved at 

invitere folk ind i et univers, hvor de ikke 

længere kan stole på deres øjne. 

Mænd der tror de har ret… er produceret af 

Teater Lux, der skaber drama i dit mørke.  Det 

er dramatik skabt til at spille site-specifikt i 

mørke for at give publikum muligheden for at 

skærpe deres andre sanser. Teater Lux er intimt 

teater, der bruger sensoriske virkemidler og en 

særlig form for lydscenografi, til at forfører 

publikum ind i en anden verden.  

 

En verden der er befolket af en mand, der både 

i sit private forhold, og i sin almindelige 

omgang med andre mennesker, reagerer og 

handler, som han mener han har ret til. Uden 

filter eller empati udlever han sine indre lyster, 



og lader ingen eller intet stå i vejen for hans 

uregerlige sind. Små hvide løgne, nedsættende 

handlinger og ord, tanker og drømme om 

overgreb, eller decideret udspekulerede 

scenarier. Det er mandens hverdag. 

Guidet af tre Luxiner - stewardesser, der med 

små lys på uniformen følger publikum gennem 

tre rum, hvor man følger manden igennem 

årets gang. 

Foråret, hvor han nyder forårets lyde, dufte, og 

børnenes leg på legepladsen. Sommeren, hvor 

han på et kurophold sydpå forelsker sig i en 

kvindes hals. Og til sidst vinteren, hvor han 

under julefrokosten, smider sin partner på 

porten.  

Billetter via teatrets website – 

http://www.sorgenfriteaterforening.dk/ - eller i 

døren fra en time før 

Kort tekst: 

Mænd der tror de har ret… spilles i mørke. 

Forestillingen udfordrer og provokerer sit 

publikum, både i mødet med den 

grænseoverskridende mand, mens også ved at 

invitere folk ind i et univers, hvor de ikke 

længere kan stole på deres øjne. 

 

   

Kom til julehyggexxxxx  
hos smykkekunstner Hanne Isabella 

Foregår i weekenden den 24 - 25 november 

kl. 11 – 17 begge dage. 

  
Der serveres et glas hvid gløgg og hjemme- bagte 

småkager, mens du får styr på jule- gaverne. 

 

Du kan se de nyeste kreationer indenfor halskæder, 

armbånd og øreringe. 

 

Hanne  laver også gavekort – kunne f.eks. være til 

en dag i perleparadis.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Hanne håber rigtig mange kommer til denne 

hyggelige eftermiddag og ser frem til dagen. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

http://www.sorgenfriteaterforening.dk/


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 

 

 

 

 

”Jazzaften: En fortælling i lyd og 

billeder om Svend Asmussen”  

v/ Lektor Thomas Heilmann 

Violinisten, sangeren , skuespilleren, entertaineren 

– den elskede og populære Svend Asmussen døde 

i februar 2017, næsten 101 år gammel. I den 

anledning bliver han præsenteret med ord og musik 

og klip fra hans film, TV og koncerter. 

 Vi skal se den unge Svend Asmussen i film fra 

1937 til 1950, 

- Se og høre hans swingende kvintetter fra 

1930’erne op til 1060’erne 

- Se frydefulde TV-optagelser med Swe-

Danes 

- Se møder med store udenlandske 

jazzmusikere 

- Og se optagelser med hans kvartetter fra 

1980’erne til 2003. 

  

Det hele bliver præsenteret af Thomas Heilmann, 

som i mange år har afholdt jazzaftener om jazzens 

store musikere og produceret utallige 

radioprogrammer. Læs mere på 

www.birgithald.com.  

En aften af de helt særlige med god mad, dejlig vin, 

skøn musik og et fantastisk foredrag. 

Tirsdag den 20. november 2018 kl. 18.00 – 21.00  

Pris 220,00 kr. (incl. velkomstdrink, let anretning, 

øl-vand-vin, lotteri) 

Tilmelding er ved at være slut, men du kan stadig 

nå det, hvis du skynder dig lidt. 

 Læs mere på www.birgithald.co 

mailto:redaktion@virumby.dk


Da Tommy fyldte 70   
Så er ildsjælen blevet voksen 

Mere end 125 gæster kom for at sige tillykke med 

de 70. 

Det var en meget blandet forsamling. Gode venner, 

folk fra de mange foreninger, Spisevennerne, 

Vågetjenesten, Solgårdens musikalske venner, 

Frivillighuset, Virum Sorgenfri Handels og 

Borgerforening, partifæller fra Venstre, 

borgmesteren, socialudvalgsformanden og mange 

andre. 

 
Borgmesteren mødte op for at hylde Tommy  

Mit livs største dag siger Tommy den kan aldrig 

overgås. Jeg havde ikke ønsket mig nogen gaver, 

alligevel var der et kæmpefyldt gavebord og ikke 

mindst som ønsket, gæsterne havde doneret ca 

7.000 kr. til foreningen Solgårdens Musikalske 

Venner. Foreningen hvor Tommy Wedel er 

formand,  arrangerer  musik  og  underholdning på 

 
Tommy havde sørget for god operaunderholdning 

plejecenter Solgården den sidste søndag hver 

måned. Kendte kunstnere, der er meget populære, 

bliver hyret og det koster jo mange penge. 

 

Volmer og Tove. Et sagn. 

Tovelilles Høj ved Hjortholm. 
v. Niels Kristian Umelik Pedeersen 

 

I Virum Sorgenfri Nyt nr. 4 var konkurrencen. 

Hvad bliver voldgraven ved Hjortholmborgen 

kaldt af os lokale? Navnet var ”Blindtarmen”, men 

mange kalder også stedet ”Lagunen”. 

Voldgraven, ”Lagunen”. Kanofolket nyder sommeren. 

Foto. L-T Stadsarkiv. ca. 1960. 

Tæt ved er der en jordhøj, der hverken er en del 

Hjortholmborgen eller en gravhøj, men opgravning 

fra Mølleåen ved anlæggelsen af Kjøbenhavns 

Befæstning i 1888, hvor vandet fra Furesøen skal 

bruges til at oversvømme de lave arealer in mod 

København. Men her den lokale historie, der 

hurtigt opstod. 

 

 

Hjortholmbroen, Tovelilles Høj. Engen hører under 

Frederiksdals Avlsgård. Postkort Ca. 1910. Privat 

samling. 

 



Et sagn bliver ofte betragtet som en sandhed, da 

alle lokale folk kender det. Det gælder f.eks. sagnet 

om ”Volmer og Tove”, selv om B.S. Ingemann i et 

digt fra 1824 om ”Valdemar den Store og hans 

Mænd” skrev, at Tove var hans frille (ekstra 

samlever, elskerinde). I det gamle videnskabelige 

værk ”Annaler for Nordisk Oldkyndighed” fra 

1860’erne er der en artikel om ”Hjortholm ved 

Furesøen”. Her omtales det gamle sagn om 

”Valdemar og Tove”. 

 

Oliemaleri af Albert Naur(1897-1973). Foto Umelik. 

Hvordan kan sagnet være knyttet til Hjortholm og 

Tovelilles Høj? Er der den mindste sandhed i dette? 

Sagnet ”Volmer og Tove” har været knyttet til 

Gurre, men flyttet til Hjortholm. Der sker, at navne 

i et sagn ændres, så det passer bedre på det lokale 

område. Måske kan vi knytte Valdemar Atterdags 

navn til stederne, men med Tove går den ikke. Hun 

er en historisk person, som vi, historikerne, har 

rimeligt rede på, men som levede 200 år før 

Valdemar Atterdag, nemlig under Valdemar den 

Store (1131-1182). 

Skal vi så opgive sagnet med Tove på Hjortholm. 

Ja, hvis vi taler om Hjortholmborgen, der blev 

bygget af Roskildebispen under Erik Glipping 

konge (1259-1289). Borgen blev ødelagt under 

Grevens Fejde 1534-36. Nej, lad det få en chance 

mere.  

 

 

På vej mod Frederiksdal og Hjortholm. Postkort. Ca. 

1910. Privat samling. 

I forbindelse med Roskildebiskoppen Absalon 

henvendelse til pave Urban i 1186 om oprettelse af 

et gavebrev til Roskilde Bispestol på hans private 

ejendomme. En del af den jord havde biskoppen 

fået af Valdemar den Store i 1186 i forbindelse med 

hans medvirken til at nedkæmpe Venderne og 

borgen Arkona. I dette gavebrev, som jo nærmest 

er dåbsattesten på flere af områderne i vores 

lokalområde, som Nærum, Brønshøj, Mørkhøj, 

Bagsværd, Virum m.fl. 

Under Bagsværd hørte den egn, vi nu kalder 

”Frederiksdal”, der ikke som i dag er mere knyttet 

til Virum, altså et vidnesbyrd om, at Valdemar den 

Store har ejet området omkring Hjortholm. Navnet 

Frederiksdal blev først brugt af Fredrik d. 4. fra 

1668, da han overtager Hjortholm Mølle og flytter 

den til nuværende plads og ved kgl. resolution 

bestemmer at det fra nu af hedder det Frederiksdal. 

Så hvorfor skulle han ikke have haft et ”Dueslag” 

for sin elskede Tove her. 

 

Bemærk telefonmasten. Telefoncentralen Fr. var 

placeret i Frederiksdal inden den flyttede til 

Virumstræde. Postkort. Ca. 1905. Privat samling. 



Men selve jordhøjen, Tovelilles Høj, på 

borgpladsen er af nyere dato. Det er nemlig jord fra 

udretningen af Mølleåen løb til en kanal ved 

anlæggelsen af København Befæstning 1888. De 

lokale i området tog sagnet til sig, så Tove blev nu 

knyttet til jordhøjen. Tidligere et meget besøgt 

sted. især Sankt Hans aften. 

Vil du læse mere om Frederiksdal, Hjortholm m.m. 

kan bogen ”På tur i og omkring Frederiksdal”.  

Greens Forlag, 2014 anbefales. Pris kr. 149,95. Kan 

købes i Greens Boghandel, Sorgenfri Torv 20, 2830 

Virum. 

 

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.  

 

Køb dit juletræ på nettet  
Eller på Sorgenfri Torv. (ved Irma).xxxxxxxxx 

 

På Sorgenfri torv er startet et nyt juletræssalg 

hvor du på traditionel vis kan købe dit juletræ, 

men du kan også spare penge ved at købe og 

bestille det på nettet. 

                       

 

Ved at bestille på nettet kan du enten få det 

bragt til døren helt gratis eller komme og vælge 

det på Sorgenfri Torv foran Irma, blot det er 

bestilt og betalt på nettet.xxxxxxxxxxxxxxx 

Trøerne er ved at blive fældet og er således helt 

friske. Samtidig vil salget løbende blive 

suppleret af friske nyfældne træer så spild af 

træer mindskes mest muligt.xxxxxxxxxxxxxx  

Har du ikke køber på nettet koster en 

udbringning 50,- kr.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Juletræssalget stárter den 22. november og 

slutter den 23. december.xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Det kan bestilles på hjemmesiden:xxxxxxxx  

www.tinasverden.dk 

http://www.tinasverden.dk/


 

Black Friday 

Er kommet til Sorgenfri 

 

Cykelaffaren på Sorgenfri Torv holder i lighed med 

sidste år Black Friday, med rigtig gode tilbud til 

kunderne. 

Hos Cykelaffaren vil der fredag den 23. november 

kunne købes 5 cykler til ½ pris ligesom der ydes 20-

30 & rabat på andre cykler og reservedele. 

Kom ned på Sorgenfri Torv og få et rigtig godt 

tilbud.  

 

 

 

 

 

            

                             

 



 

 

KLIP PÅ ;ANNONCEN FOR MEDLEMSSKAB 

 

 

 

 

 

 

 

  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 idag.

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 medxxxxxxxxxxxxxxx.

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 26. 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 2 udgivelser tilbage i 2018.

1. december 

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.

Postadresse:
Sorgenfri Torv 4

2830 Virum

Tlf: 60 66 76 26

Annoncer sendes til:

Mail: annonce@virumby.dk

Deadline næste nr. - 25. november

Næste nr. udkommer 1. december

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

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


Svar til: konkurrence@virumby.dk

senest den 25 november

Gevinst: 
1 juletræ efter frit valg

Sponsoreret af 

Virum Sorgenfri Juletræer

v. Irma – Sorgenfri Torv

Spørgsmål:

Hvor mange 

julemænd er gemt rundt 

omkring i avisen?

Konkurrence sidste  nr.
Svar på spørgsmål:

14 etager 

Vinder:  Kjeld Andreasen

grønnevej 255 5 9

2830 Virum

Gevinsten kan afhentes i butikken

Sorgenfri Torv 4

Konkurrencesiden

Bestil eller køb dit juletræ
på nettet og spar 50,- kr. 

Du kan vælge at
Få det bragt eller
selv hente/vælge
det i Sorgenfri

VIRUM-SORGENFRI JULETRÆER
Sorgenfri Torv – ved IRMA

Bestil på 

tinasverden.dk 
Eller brug QR koden:

mailto:konkurrence@virumby.dk
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