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Så er det snart jul igen

Så er vi endelig kommet ind i december måned og julen nærmer sig med hastige skridt.

Butikkerne er pyntet fint op og klar til at tage imod de lokale handlende. Foreningerne

holder deres julearrangementer og skoler og institutioner ligeså.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Det er snart Luciatid og har i billeder og reportager fra disse arrangementer er i meget

velkomne til at sende dem ind til avisen, så bringer vi dem gerne i næste nr. der udkommer

den 16. december. Det gælder også hvis i har andre interessante lokale nyheder fra Virum

og Sorgenfri.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Afslutningsvis skal jeg naturligvis opfordre til at man køber lokalt – for den lokale handel

er med til at bakke op om det lokale forretningsliv – en julegave eller en julemiddag eller et

juletræ, ”smager” mindst ligeså godt når det er købt i Virum eller Sorgenfri, som hvis den er

”importeret” fra omkringliggende områder.



Støtte Koncert 

   S O R G E N F R I  K I R K E  
  LØRDAG DEN 2. FEB. KL. 15.00

  I pausen byder vi på Champagne og kransekage

SPONSORER

Virum

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

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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DE 3 KGL. SOPRANER
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 

                         



Sorgenfri Torvxxxxxxxxxxxx 
 

Sagen omkring Sorgenfri Torv har været oppe, 

først i byplanudvalget og senere igen i 

Kommunalbestyrelsen. 

 

Byplanudvalget 
 

den 29. november 2018 vedtog  et samlet udvalg at 

der igangsættes en proces med henblik på 

udarbejdelse af en ny og bæredygtig helhedsplan, 

herunder bebyggelse på Nordtorvet/Sydtorvet. 

Projektet skal ses i tæt sammenhæng med den 

øvrige bebyggelse i Sorgenfri og tage hensyn til 

bymiljø, handel og lokalområdet.xxxxxxxxxxxxx 

Processen bør være tilendebragt 1. halvår 2019. 

Lokale borgere og interessenter skal inddrages i 

arbejdet.  

Den gældende lokalplan fastholdes, indtil et nyt 

plangrundlag er vedtaget. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Du kan læse referatet her:xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Kommunalbestyrelsen 

 

den 29. november 2018 godkendte Kommu-

nalbestyrelsen, at der igangsættes en proces med 

henblik på udarbejdelse af en ny og bæredygtig 

helhedsplan, herunder bebyggelse på 

Nordtorvet/Sydtorvet. Projektet skal ses i tæt 

sammenhæng med den øvrige bebyggelse i 

Sorgenfri og tage hensyn til bymiljø, handel og 

lokalområdet. Processen bør være tilendebragt 1. 

halvår 2019. Lokale borgere og interessenter skal 

inddrages i arbejdet. Den gældende lokalplan 

fastholdes, indtil et nyt plangrundlag er vedtaget. 

 

 
 

Du kan læse referatet her 

Med andre ord bakkede en samlet 

kommunalbestyrelse op om dette videre forløb, så 

man kan håbe at der snart vil ske noget videre i 

sagen omkring Sorgenfri Torv. 

 

Kontaktrådsmøde  
Mellem Virum-Sorgenfri Handels- og 

Borgerforening og Lyngby Taarbæk 

kommune. 

 

Torsdag den 29. november blev der afholdt 

kontaktrådsmøde mellem Virum-Sorgenfri Han-

dels og Borgerforening og Lyngby-Taarbæk 

Kommune. 

Det overordnede punkt, var en diskussion af  den 

rapport der i forbindelse med Helhedsplanen var 

udfærdiget med hensyn til trafikafviklingen i 

Virum. Der var 2 overordnede punkter.  

 
Skal der igen være rundkørsel i Virum? 



Det første var Virum Torv – hvorvidt der skal være 

rundkørsel eller fortsat trafikfyr i krydset.  

et andet er overgangen mellem nord og syd på 

Frederiksdalvej. 

Der var fremlagt skitser til nyt gadeinventar, men 

det vil blive diskuteret senere. Umiddelbart ind i 

det nye år vil der blive indkaldt til en høring og 

rundtur i området  hvor der udover Handels- og 

Borgerforeningen vil blive inviteret repræsentanter 

for grundejerforeninger, skoler, virksomheder og 

forretninger m.m. for at have et bedre grundlag at 

færdiggøre projektet på.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Af andre ting der blev diskuteret var renovering af 

Banedanmarks bro i Virum. Her kom det frem at de 

tekniske fejl ved broen løbende ville blive 

renoveret men at Banedanmark ikke generelt 

rensede grafitti af broen. Vi bliver derfor selv nødt 

til at skaffe finansiering til at forbedre udseendet af 

broen evt. gennem fondsmidler der kan være med 

til at gøre broen  lige så flot som resten af bymidten 

forhåbentlig snart vil fremstå. 

 
Broen i Virum ser forfærdelig udxxxxxxxxxxxxx 

 

Derudover diskuterede vi den nye trappe fra 

Posthusgrunden op på perronen, det nye byggeri på 

Frederiksdalvej 68, der nok lader vente lidt på sig, 

samt tilkørselsforholdene ved Meny.xxxxxxxxxxx 

 

Hvad angår Sorgenfri, var der ikke så meget at 

diskutere bortset fra at foreningen lagde vægt på at 

der snart skete en udvikling, men det sidste nye om 

Sorgenfri kan læses andetsteds i avisen. 

Endelig blev det diskuteret  hvornår badebroen ved 

Frederiksdal skal sættes ud og tages ind Der kom 

ikke noget endeligt svar, men rent teknisk havde 

det bl.a. noget at gøre med vandtemperaturen i 

forhold til de medarbejdere der skal sætte broen op 

og tage den ned.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Dekorationen er begyndtxxx 

Men du kan sagtens nå at være med 

 

Både private, en lokal kunstforening og en 

lokal grafittimaler går snart i gang med at 

dekorere planleværket 

Vi har været nødt til at ændre fristen lidt, så der 

ikke er en deadline der hedder 31 . januar men 

så hurtigt som muligt bog senest 1. marts. 

Men jo tidligere man går i gang, jo bedre. 

 

Temaet er fortsat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

      FORTID OG FREMTID I VIRUM. 

 

men man kan frit fortolke emnet.    

Vil du være med til at dekorere.xxxxxxxxxx 

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 

hilsen til alle medvirkende. 

Disse gevinster er sponsoreret af REMA 1000. 

 

 

 



 

Maleriudstilling 

af Evelyn Christensen 

Den lokale kunstner, Evelyn Christensen udstiller 

på Virum Gymnasium.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Du kan stadig nå at se udstillingen der først slutter 

21. decemberxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Vi bringer her billede fra udstillingen som har 

offentlig og gratis adgang. 

 

 

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 

 

Virum Sorgenfri Bordtennisklub 

En aktiv klub i Virum 

Virum-Sorgenfri bordtennisklub (VSBTK) 

er med sine små 150 medlemmer godt igang 

med sæsonen. 

Klubben spreder sig lige fra elitespillere til 

motionistspillere og alderspændet er 

fra puslinge (under 11 år) til super veteran 

(over 80 år).  

1. holdet i elitedivisionen (se billedet 

vedhæftet/nederst) ligger pt. på 3. pladsen i 

rækken efter halvdelen af de indelende 

holdkampe i grundspillet er blevet afviklet. Til 

foråret skal holdet kæmpe for at fastholdet sin 

position mellem de 4 bedste for at komme i 

DM semifinalen.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Holdet består af tre tidligere lands-

holdsspillere, Mikkel Hindersson, Christian 

Kongsgaard og Henrik Vendelbo samt talentet 

Mikkel Emborg på 16 år.  

Udover eliteholdet har VSBTK seniorhold i 1. 

division, 3. division, danmarksserien, serie 1 

og serie 4. Samt flere veteranhold.  

Derudover 9 turneringshold for ungdom, 

heriblandt både juniordivisionshold (2 stk.) 

samt et drengedivisionshold. Fødekæden er 

således intakt i Danmarks mest vindende klub 

på herresiden.  

Sluttelig har VSBTK nedenstående 7 ung-

domsspillere kvalificeret til Danmark TOP 12, 

der afvikles den 26-27 januar i Ribe. Her 

deltager landets pt. 12 bedste ungdomsspillere 

i hver deres alderskategori.  

 

mailto:redaktion@virumby.dk


Mia Dong (dame junior)xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Emma Vendelbo Clement (yngre pige) 

Mikkel Emborg og Theo Dyekjær 

(herre junior) 

Sofus K. Andreasen (drenge) 

David Lund Heinig og  Kasper Bronnee Møller 

(yngre drenge) 

Det bliver spændende at følge spillerne, som 

repræsenterer klubben i det fornemste selskab 

i dansk bordtennis.  

(eliteholdet set fra venstre: Mikkel Hindersson, 

Mikkel Emborg, Henrik Vendelbo og Christian 

Kongsgaard)  

Du kan læse mere om klubben her:  

 

 

Nye indehaver af EDC Virumxxxxxx 

og samtidig flytning til det centrale Virum 

Som mange har bemærket er der kommet en ny 

EDC mægler til Virum – d.v.s. helt ny er den ikke. 

En af de første beslutninger, som blev truffet var 

at lede efter nye lokaler tættere på Virums bymidte. 

Vi ville gerne have en forretning, som er mere 

synlig for hele Virum og samtidig passede bedre i 

størrelsen. Det lykkes og efter et par måneder 

renovering kunne EDC Virum åbne døren til deres 

nye forretning på Grønnevej 79. 

For Frederik Zenker, som selv bor i Virum var det 

en stor drøm, som gik i opfyldelse, da han fik 

muligheden for at overtage EDC Virum og dermed 

få lov til at handle boliger, hvor han selv bor. 

Udover Frederik Zenker, så ejes EDC Virum også 

af Michael Mørk, som bestemt ikke er et ukendt 

ansigt i EDC. Han driver og ejer nemlig 7 

succesfulde forretninger på Fyn samt er 

næstformand i EDCs bestyrelse.  

Vi håber, at I vil støtte op om vores nye mægler- 

forretning og vi ser frem til at møde jer alle. 

  



Frisør ASHI er åbnet i Sorgenfri 

 
Efter mange år med saloner i Virum er frisør ASHI 

åbnet i Sorgenfri. Ashi er rykket ind der hvor frisør 

peter Adamsen før lå.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ashi fortæller at hans priser er ligger midt i mellem 

de konkurrerende i området og ser frem til mange 

nye kunder når de nye boliger i nærheden er 

færdige. 

Den nye filial lægger vægt på at man som familie 

kan have en god fast frisør, uden det bliver alt for 

dyrt når hele familien skal til frisøren. 

 

 

Flot hæder til IRMA i Sorgenfri 
Årets virksomhed var i år i Sorgenfri.  

 
Formand for beskæftigelsesudvalgetm Borgmester 

Sofia Osmani, Butiksbestyurer Anni Vetter samt 

kunstneren Lina Murel Jardorf  

Ved en flot reception, gik den fine hæder til 

Irma i Sorgenfri, hvor Især butiksleder Anni  

Vetter var en fronfigur i den udvikling der 

kunne gøre denne butik til Årets butik i 

Lyngby Taarbæk Kommune.  

Med til hæderen fulgte en flot designet 

skulptur af kunstnerinde og skulptør Lina 

Murel Jardorf samt et diplom. 

Kunstneren Lina murel jardorf samt 

Butiksbestyrer Anni Vetter 

 
Mange var fremmødt for at hædre IRMA 

 

 
 

 



Salon med Gunnar Wille 

MANGLER DU JULEGAVEIDER TIL BØRN 

OG BØRNEBØRN! 

Sidste salon fra Birgit halds side i 2018 

-  

Forfatteren til “Scrumpen”, “Ritas Jul” og “De 

wilde drenge” kommer i HALDs Saloner og 

fortæller om IDEUDVIKLING OG FORFAT-

TERSKAB, og han vil i den anledning også 

signere bøger, som en helt særlig julegave til de 

yngste.  

-  

Torsdag den 6. december 2018 kl. 17.30 - 19.30 

Frilandsmuseets Restaurant, Kongevejen 100, 

2800 Kgs. Lyngby 

-  

Forfatter, instruktør og billedskaber Gunnar 

Wille vil på denne aften, med udgangspunkt i sine 

personlige erfaringer, tale om hvordan man får 

gode ideer, hvordan man kan arbejde med dem, og 

hvordan man i øvrigt kan overleve som kreativt 

skabende menneske. Det korte svar er, at det kan 

man ikke. Det lidt længere svar er … langt. Derfor 

må man hellere møde op og høre det. Billetter 

180,00 kr (incl. mad, vin og lotteri) købes på telf 

5150 0782.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Når vi skal underholdes, skal det være med drama, 

spænding, humor og gys, og det får vi når 

multikunstneren Gunnar Wille tegner og fortæller 

om hvordan man gør. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

En spændende aften med gode ideer til 

julen.mw 

w.birgithald.co 

 

 

Julesalget er godt i gang 

På Sorgenfri Torv er der pyntet op med grantræer 

overalt, så det er blevet til en helt lille skov. 

Det er Premierskilte der sammen med 

Blomsterpigerne sørger for dette flotte indslag i 

julen, der ellers godt kan byde på nogle triste og grå 

dage. 

 

 
Det er bag den lille ”skov” cafeen åbner 

 

Julecafé på Sorgenfri Torv  

Midlertidig lille cafe åbner hver dag i 

butikkernes åbningstid  

Der er gratis kaffe og te til de forfrosne 

handlende, og ind i mellem også en lille kage. 
Cafeen ligger i det gamle apotekssalg ved siden af 

Irma og alle er velkomne. 

Det er Virum-Sorgenfri Juletræer der driver cafeen. 

 

 



Juletræssalget er godt i gang i Virum 

og Sorgenfri. 

Hvad gar du af muligheder? 

Traditionen tro er der i år masser af steder i Virum 

og Sorgenfri man kan købe juletræer. 

Traditionen tro kommer der fra Jylland to faste 

stadeholdere i henholdsvis Virum og Sorgenfri. 

Den ene sælger ved Sorgenfri Kirke, den anden i 

Geelshaven. 

Frederiksdal Slot plejer også traditionen tro at 

sælge juletræer men i år er der kommet to nye 

salgssteder til i Sporgenfri. 

På Sorgenfri Torv har de lokale handlende 

Blomsterpigerne samt Premierskilte taget kampen 

op med juletræssalget og sælger fra Nordatorvet. 

Samme sted er en ny juletræssaælger kommet til 

som ellers holder til i Nordsjæland. 

 

 

LYSTFISKERIFORENINGEN AF 1886. 

FREDERIKSDAL Afsnit 1. 

Af Niels-Kristian Petersen 

Lystfiskeriforeningen af 1886 er en af 

Danmarks ældste og en af de første 

”interesseforeninger”, der formidlede indhold i 

fritiden som sport m.m. Andre gamle 

foreninger er f.eks. KB, ”Kjøbenhavns 

Boldklub” (1876) og KSF, ”Kjøbenhavns 

Skøjteløberforening” (1869) med klubhuset 

Søpavillonen ved Sortedamssøen. Fiskeriet 

startede på Lyngby Sø, hvor foreningen fik sin 

første båd 1. maj 1888, senere Bagsværd Sø, så 

Vejlesø med en båd og til sidst på Furesøen 

med to både stationeret i Store Kalv, Furesøen, 

hvor Foreningen i dag driver et større 

fritidsfiskeri. Siden 1889 har Foreningen 

udgivet bladet Lystfiskeritidende, verdens 

ældste lystfiskerblad. 

I 1894 skrev Lystfiskeriforeningen kontrakt 

med grev Sigismund Ludvig Schulin(1846-

1929), da både Lyngby og Bagsværd søer hørte 

under Frederiksdal slot, Endvidere blev 

”Fiskehuset” ved Nybro indrettet som 

Foreningens første station. Aftalen indeholdt 

forskellige restriktioner, da greven bibeholdt 

jagtretten, så lystfiskerne måtte ikke besejle 

”Fiskehuset” på Nybrovej. Nedrevet 1936.xxxxxx  

Lystfiskeriforeningens bibliotek. 

søerne fra 1. april til 15. maj, en slags 

fredningsbestemmelse, så fiskene kunne gyde 

i fred og fuglene ruge æggene ud.  

 

 
Nuværende klubhus. Tidligere ferskvand-slaboratorium 

under Københavns Universitet. 2013. Foto Umelik.   



Medlemstallet steg nu igennem årerne, men 

med begrænsningen ”ingen kvindelige 

medlemmer”. Dette gav i 1924 store problemer 

for foreningen og en ekstra ordinær 

generalforsamling måtte indkaldes med 

følgende to forslag sat til afstemning: 1. som 

medlem kan kun optages mænd og normalt kun 

sådanne, der har dansk indfødsret. 2. som 

medlemmer af foreningen kan optages mænd 

og kvinder med dansk indfødsret. Bestyrelsen 

kan dog i særligt tilfælde meddele dispensation 

om dansk indfødsret. ”Forskning” havde vist, 

at ”Et Fruentimmer skræmmer paa en Fisketur 

flere Fisk bort end ti Pakker kinesiske Pistoler 

og desuden holder ingen ærlig Fisker af i 

hendes Selskab at sætte Flaskehals for 

Munden, fordi hun saa let tager Fejl af hans 

Trang til af og til at vende Flaskebunden med 

Himlen” stod der i Lystfiskertidende. Efter en 

livlig debat blev forslagene sat til skriftlig 

afstemning og forslag 1. blev vedtaget med 75 

stemmer for, 24 i mod og en ugyldig stemme. 

Beslutningen vakte et større postyr og blev 

omtalt i ”verdenspressen”, i hvert fald i den 

danske presse, og endte, som en yndet emme 

for bladenes vigtighedstegnere. Husk på 

tidspunktet. Så kort tid efter 1915 og 

kvindekampen. Det mest pinlig var dog, at der 

blandt Foreningens medlemmer allerede var 

kvinder, dog alle af kongelig herkomst. 

 

Foreningens første tilholdssted i Kanalen ud 

mod Furesøen. Ca. 1900. Bemærk silhuetten af 

Tovelilleshøj og Hjortholmsbroen. 

Lystfiskeriforeningens bibliotek. 

 

 

I starten var der ikke mange lokale kendisser 

som medlemmer, dog fik fabrikant Georg 

Binder en del indflydelse på Foreningens liv, 

da ham også var med af Lyngby 

Grundejerforening og på den måde 

repræsenterede Lystfiskeriforeningen af 1886 i 

forbindelse med lejeaftaler. Bankfuldmægtig 

Edvard Mortensen (Privatbanken, se kort over 

Furesøen i næste artikel))) og dr.phil. E. 

Wesenberg-Lund. Senere forfatteren, 

vittighedstegneren Storm Petersen (1882-

1949) og skuespiller, forfatter Svend Methling 

(1891-1977), der selv boede tæt på Furesøen. 

Da Mølleåen i 1888 blev til en kanal i 

forbindelse med anlæggelsen af 

forsvarsværket Kjøbenhavns Befæstning, 

oplevede Lystfiskeriforeningen undervejs 

nogle begrænsninger vedr. fiskeriet. I starten 

var fiskeri og færdsel i såvel Frederiksdal som 

til/i Lyngby forbudt. Fiskeriet i Kanalen til 

Frederiksdal tilhørte Frederiksdals Slot. 

Krigsministeriet havde i øvrigt udlagt 

pigtrådsspærringer forskellige steder i det 

oprindelige åløb, hvilket gav store problemer. 

Foreningen fik dog til sidst lov til at lave et 

bassin, hvor der kunne udsættes geddeyngel. 

Så sent som i 1922 blev de sidste 

pigtrådsspærringer ved Lyngby og Bagsværd 

Sø fjernet. I 1894 var Baadfarten startet så småt 



i Lyngby Sø. Baadfarten påtog at bortskære 

grøden i Lyngby Sø, men Sukkerfabrikken i 

Lyngby gav nogle gevaldige problemer udtrykt 

på følgende måde ”den modbydelige 

forurening af løbet neden for Lyngby”. Et 

problem, vi slet ikke kan forestille os i dag, var, 

at der i Foreningens start var det nu meget 

sjældne rovdyr knyttet til vand, nemlig 

odderen bl.a. i Lyngby Sø. Helt op i 1920,erne 

var der talrige oddere i området. En værdig 

konkurrent til lystfiskeren 

Igennem årene sker der det, at Foreningens 

aktiviteter mere og mere foregår med 

Furesøen, som det store vand. Her har 

Lystfiskeriforeningen af 1886 til huse i et 

tidligere ferskvandslaboratorium, der hørte 

under Københavns Universitet. Det lå tidligere 

ved Fribadet, men flyttet til sin nuværende 

plads på Søbakken i 1930’erne.  

 

Den nye bådehavn lige overfor billede i 

kanalen. Lystfiskeriforeningens bibliotek. 

1903. 

 Her blev der indrettet bådehavn i år 1903 til 

Foreningens både og pladser til Foreningens 

medlemmers egne private både. 

 

Næste historie bliver omkring fiskeriet på 

Furesøen med udgangspunkt i et spændende 

oversigtskort over fiskepladser fra 1924 med 

dybder, rev, banker og huller samt endnu flere 

spændende navne som Bismarch, Privat 

banken, Jydehullet, Pouls Banke m.fl. 

 

Vil du læse mere, kan bøgerne ”På tur i og 

omkring Frederiksdal” og ”117 postkort og 

små historier fra Virum, Sorgenfri og 

Frederiksdal”, begge Greens Forlag 2014. pris 

kr. 149,95 og kr. 199,95,  anbefales. De kan 

købes i Greens Boghandel, Sorgenfri Torv 20, 

2830 Virum.  

 

Køb dit juletræ på nettet  
Nyt juletræssalg i Sorgenfri 

 

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. 

Har du nikke købt på nettet koster en 

udbringning 50,- kr.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Juletræssalget stárter den 22. november og 

slutter den 23. december.xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Det kan bestilles på hjemmesiden:  

www.tinasverden.d



 

 

 

 

 

 

 

 

  





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 11. december 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 1 udgivelse tilbage i 2018.

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. - 12. decemberr

Næste nr. udkommer 16. 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
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