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Idyl ved 
Mølleåen 
til salg 
Af Caroline Amalie Falkenberg

Nationalmuseets 
tidligere tjeneste-
boliger er nu sat til 
salg, oplyser Ulrik 
Abild til Berlingske 
Tidende d. 4. Juli 
2018

Allerede for en håndfuld år tilbage, blev de godt 25 beboere i Nationalmuseets lejeboliger gjort opmærk-
som på, at der kunne være et salg forude. 

Ulrik Abild giver udtryk for, at Nationalmuseet ikke har været tilstrækkelig god til at sørge for de gamle, 
fredede bygningers ve og vel. jf. Berlingske. »Men hvis vi skulle vedligeholde bygningerne og gøre de ting, 
der burde gøres, så skulle vi investere rigtig meget af den anlægskapital, vi har brug for til vores besøgsste-
der«, fortæller han til Berlingske Tidende.

Læs resten af artiklen på s. 5

Foto: Tripadvisor

Danmarksindsamling 
på Virum Gymnasium s. 7

Eventyret om Peter og Den 
grønne legeplads s. 8 og 9

Borgerne inviteres til møde 
om Virums fremtid s. 13

Abonnér gratis på www.virumby.dk - hver 14. dag
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Hans-Jørgen Bundgaard

Kære Læser
Vi er rigtig glade for at præsentere en helt fornyet udgave af Virum Sor-
genfri Avis. Du sidder med nr. 10 i hånden og det kan vi vel godt kalde 
et lille jubilæum.
Hvad så med en jubilæumsgave.
Den har vi allerede fået. Vi har udvidet redaktionen med flere spæn-
dende nye medlemmer.
I sidste nr. præsenterede vi Caroline, som ny redaktionsmedarbejder, 
og det ser du allerede et synligt resultat på, både gennem et nyt layout 
men også gennem nye interessante artikler.
Vil du også gerne bidrage til reaktionens arbejde, er du velkommen til 
at ringe og høre mere om projektet. 

Avisen er stadig ny, så vi håber rigtig mange vil dele den til stor gavn 
for såvel borgere som forretninger i lokalområdet.

Jeg ser frem til dette nye samarbejde, og ønsker dem held og lykke i 
redaktionen!

Hans-Jørgen Bundgaard - Redaktør



Åndehuller i Virum Kirke?
ÅNDEHULLER – en gudstjeneste for syn, sind og sans
I Virum Kirke torsdag d. 28. februar kl. 19.30

ÅNDEHULLER er et sted, hvor man kan 
trække vejret, et sted, hvor man kan holde 
en tiltrængt pause fra en stresset hverdag 
og give plads til ånd og fællesskab. Det er 
et rum, hvor der er tid til ro, fordybelse og 
refleksion – det er langsom tid. 

ÅNDEHULLER har fokus på både syn, sind 
og sans og er et bud på en nyfortolkning af 
gudstjenesten, hvor de klassiske elementer 
fra gudstjenesten optræder i en helt anden 
form, end man er vant til. 

Flere arrangementer i Virumkirke

www.virumkirke.dk 

Facebook www.facebook.com/Vi-
rum.kirke/

ÅNDEHULLER er en række af aftener, som 
vil forløbe forskelligt, men fælles for dem er, 
at alle sanser bliver inddraget, fordi det kun 
er gennem sanserne, at vi kan forholde os til 
vores omgivelser. Uden sansning, intet fæl-
lesskab og ingen erkendelse.

Til vores første aften med ÅNDEHULLER 
vil bandet MALMÖ være med til at skabe en 
magisk aften, hvor musik, lysinstallation og 
dans går op i en højere enhed. Her kan man 
svømme væk i egne tanker og bare være, når 
MALMÖ fylder kirkerummet med smuk 
musik og lyrik, og hvor deres album ”We 
come from the stars” danner rammen for 
dette åndehul.

Arrangementet er gratis, og tilmelding er 
ikke nødvendig. 

Mange hilsner 
Virum Kirke 

WE COME FROM THE STARS
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Uddannede og certificerede bededamer

LONE ANDERSEN 
CHRISTINA GAUGUIN

Grønnevej 83 · 2830 Virum · Tlf.: 45 83 45 30

Få personlig og kvalificeret
rådgivning hele døgnet.

www.elholmbegravelse.dk

Foto: VirumKirke



Nationalmuseet mærker nedskæringerne og det økonomiske pres, der 
tvinger dem til at sælge boligerne i Brede, ligesom at bygninger i Raad-
vad også skal sælges fra. 
Bygningerne er endnu ikke officielt sat til salg, da det først godkendes af 
bevillingsmyndighederne i Kulturministeriet og Finansministeriet.

Når salget endeligt skal ske, er der lagt op til at de nuværende beboere 
kan gå sammen om et køb, og danne en andelsforening. For at dette kan 
lade sig gøre, SKAL min 60% af foreningen købe andele. Også opkøb fra 
en ekstern investor har været på tale. Dette kan betyde huslejestigninger 
for beboerne og begrænset indflydelse på istandsætning. 

Beboerforeningen i de smukke gamle huse debatterer fortsat om, hvor-
dan de kan købe eller overtage husene, som flere af dem efterhånden 
har boet gennem årtier. Der har tidligere været interne uenigheder i 
foreningen da Nationalmuseet som udgangspunkt havde lavet indivi-
duelle lejekontrakter med meget forskellige vilkår. Dette førte til rets-
sager imod Nationalmuseet, som krævede stor indsats og arbejde fra 
beboerne. Efter tider med tumult er man dog endt på normalisering af 
huslejen i beboerforeningen, men beboerne lever nu i en uvished om 
fremtiden, og er mildt sagt frustrerede. 

Idyl ved Mølleåen til salg - fortsat
Af Caroline Amalie Falkenberg

Fotos: Einer Vrønrud - 1967
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Al vedligeholdelse af boligerne er gået i stå. 
Museet bruger ikke penge på det, når de allige-
vel skal sælge det. Og beboerne tør ikke kaste 
penge i projektet, når de ikke er garanteret et 
køb. Husene er i alvorligt forfald, træværket er 
nogle steder råddent. Frustrationen er stor hos 
familierne i Brede. 
Nationalmuseet står dog stadig for den daglige 
drift, hvis fx et vandrør skulle sprænge. 

Kasper Haagensen har boet i én af tjeneste-
boligerne de seneste 18 år. Han udtrykker i et 
interview, at han er frustreret over situationen, 
og håber, at det lykkes beboerne at finde sam-
men om et fælles køb af boligerne. Der er bred 
enighed blandt beboerne om, at et fælles køb er 
den bedste løsning for alle i Brede. 
Hans største ønske er at finde en rimelig løs-
ning, der kan sikre at alle nuværende beboere 
kan blive, og at alle stadig vil have mulighed for 
at betale husleje fremover. 

Brede Værk, der bla.a. tidligere var klædefa-
brik, og har haft spændende udstillinger om 
industrisamfundet, arbejdsliv og hverdagsliv, 
er i øvrigt permanent lukket siden 21. oktober, 
oplyser Nationalmuseet pr. telefon d. 23. januar 
2019.

Maleri fra 1798 af Brede Værk med fabriksbygninger mod 
mølledammen og den nyopførte hovedbygning. Boberg
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Snebadet i Frederiksdal

Der var rigtig gang i kælkene da vores 
fotograf besøgte Frederiksdal Fribad, 
som i dagens anledning kunne omdø-
bes til Frederiksdal Snebad.
Sneen var dog allerede på vej væk 
igen søndag, så det var ikke meget 
kælken kom i brug i denne omgang. 

Af Hans-Jørgen Bundgaard

Sneen er faldet hen over 
weekenden, og det fik mange 
børnefamilier ud i kulden

Foto: V-S Avis
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Danmarksindsamling på 
Virum Gymnasium

Den 2. februar foregår den store Danmark-
sindsamling i DR, og traditionen tro afholder 
Virum Gymnasium et stort offentligt arrange-
ment weekenden forinden.
Vi havde en fotograf på pletten, der fangede 
nogle af de spændende arrangementer.
Generelt var der en rigtig fin stemning med 
mange besøgende, både forældre til elever, 
men også mange interesserede fra lokalsam-
fundet.

Fra morgenstunden var der, som noget nyt, 
arrangeret et løb for de morgenfriske løbe-
re. Derudover var den store sal fyldt op med 
spændende loppemarkedsboder, med rigtig 
mange gode tilbud til de fremmødte. På min 
vej til Gymnasiet så jeg adskillige glade borge-
re slæbe spændende nye effekter med hjem til 
boligen.
Musikken var i år flyttet til lærerværelset, hvor 
både Jazzbandet   ?????? samt solister fra sko-
lens musikhold optrådte.
I  auditoriet var der foredrag om det gamle 
Lyngby-Taarbæk Kommune ved den lokale 
historiker Henning Andersen, som i øvrigt 
er stifter af den store lokale Facebookside 

Kongens Lyngby i fortid og nutid, som snart 
runder 10.000 medlemmer, og som i øvrigt på 
trods af navnet omhandler rigtig mange artik-
ler og billeder om Virum og Sorgenfri.

Alt i alt en spændende dag med mange aktivi-
teter for alle aldersklasser, og som forhåbentlig 
kan give et rigtig godt resultat til Danmark-
sindsamlingen. Det endelige beløb gøres først 
op efter redaktionens slutning.

Af Hans-Jørgen Bundgaard

Victor - Team-Danmark elev

Rektor Mette Kynemund og elever
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Jeg har aftalt at mødes med Peter til et interview. 
Jeg er lidt spændt på, om vi kan sidde inde, eller 
han har travlt, og vi skal være ude i den bidende 
kulde. Jeg har derfor pakket mig godt ind i store 
støvler, lang dunfrakke og uldent sjal om halsen.

Der er helt stille og tomt på legepladsen, da jeg 
ankommer. Hvem skulle også have lyst til at være 
ude i den kulde? Jeg træder ind ad døren, og 
mødes af et kæmpe smil. Som altid virker Peter 
som en sprudlende glad overskudsmand. Han 
har brygget kaffe, bagt boller, og dækket op til 
jeg skulle komme. Vi skal sidde i hans kontor, ja 
- stort set hans andet hjem. Det er da i hvert fald, 
hvad børnene tror. 

Peter, som nærmer sig 52 år, fortæller, at han 
er vokset op i Lundtofte, ligesom hans familie 
i generationer har boet her i kommunen. Han 
husker tilbage på episoder som barn, hvor hans 
børnehave var på tur til byggelegepladsen, som i 
dag er det, der hedder Den grønne legeplads. 

Peter bor i Virum sammen med sin kone, Ingrid, 

og deres 2 børn, Alma på 12 år og den skønne 
overraskelse Mads på 1 år. De udgør én af de 
mange lokale kernefamilier. 
Når børnene og hustruen er afsted, tager Peter 
ned til Frederiksdalsvej nr 23, også kendt som 
Den grønne legeplads. Som stedets primære og 
eneste organ sørger Peter for at holde huset, lege-
pladsen, cyklerne og sandkasserne vedlige. 

Derudover er han fantastisk med de mange børn, 
der besøger stedet, som han bl.a. hjælper til at 
kende færdselsregler og til at fixe cyklen, hvis 
den trænger. Legepladsen er nemlig udstyret 
med lyssignal og vejstriber, og indenfor kan man 
benytte det veludstyrede cykelværksted, hvis da 
ikke lige Peter selv står og svejser en mooncar. 

Eventyret om Peter og Den grønne 
legeplads

Onsdag d. 23. Januar 2019 - sådan cirka midt på dagen…

Af Caroline Amalie Falkenberg

Fotos: V-S Avis



Virum-Sorgenfri Avis - 1.  februar - 2019                                                                                                             Side 9

Ja, for Peter er uddannet pædagog, men inden 
han som ung skulle i forsvaret, færdiggjorde han 
også lige en uddannelse som blikkenslager. En 
pædagog med hænderne skruet godt på. Det er 
en god kombination. Jeg bliver helt forpustet ved 
tanken om, hvad han har bedrevet igennem sit 
midaldrende liv. 

Han har arbejdet i Lyngby-Taarbæk kommune de 
seneste 25 år. Tidligere som pædagog på fritids-
klubben, Vænget. Herefter som bestyrer af Den 
grønne legeplads. Han kender således alle børn, 
deres forældre og bedsteforældre i Virum. Altså 
næsten da. Det kan være svært at gå en tur ud at 
handle, uden at møde nogen, der hilser på ham. 
Og han elsker det. Han elsker sit job. I en tid, 
hvor man taler meget om arbejdslyst og stress, 
sidder jeg her over for en mand, der med varme 
i øjnene og et stort smil fortæller mig, at hans 
arbejde er virkelig meningsfuldt. Jeg fristes til 
at spørge, hvor han ser sig selv om 10 år, hvorpå 
han svarer, at han ser sig selv lige her! 

Det lyder meget sandsynligt, da fortidens trusler 
om lukning af legepladsen er historie, og Peter i 
fremtiden står med flere opgaver som fx. renova-

tion og udvikling. 

Min diktafon (og min mave) er efter hånden 
fyldt, for jeg har udspurgt ham om alskens em-
ner, så jeg beslutter at runde af, så han kan kom-
me videre med sit arbejde. På vejen ud lægger jeg 
mærke til et billede på opslagstavlen, hvor Peter 
sidder og spiller guitar sammen med skolegrup-
pen fra Børnehuset Blå, som han indspiller en 
CD med hvert forår. Wauw et fedt projekt!! 

Jeg knipser nogle billeder af legetøjet og rumme-
ne indenfor, inden jeg bliver sendt ud i frosten 
igen. Jeg flyver afsted, helt smittet af overskud og 
smil. 
Heldige de børn, der har sin gang dernede.  

Hvis du også vil have fornøjelse af Peter, skal du 
komme i bemandingstiden på hverdage kl 10-17. 
Legepladsen i øvrigt kan frit benyttes hele året og 
uden for åbningstiden.

Praktisk info: 
• Alle hverdage kl. 10-17
• Toiletterne er tilgængelig når der er bemanding på. 
• Der er altid te på kanden til de voksne. 
• Cykelværkstedet kan benyttes af børn ifølge med en voksen.
• Alle er også velkomne indenfor, hvor der bl.a. er bordtennis, bordfodbold, 

klatrevæg for de mindste, legetøj og tegneredskaber. 
• Du kan afholde fødselsdage på legepladsen, du skal dog selv sørge for at 

have pakket madkurven med mad, service og pynt. 
• Hvis det er koldt nok i længere tid, tryller Peter boldbanen om til en skøj-

tebane. 
• Og hvis du kommer en fredag eftermiddag, kan de være, han har bagt!
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HALDs SALONER vil i hver sæson holde en 
Salon om japanske traditioner, og her i 4. Sæson 
er vi nået til Sumo. De tidligere indslag har været 
”Japansk the ceremoni”, ”Ikebana” og ”Origami”.
Kom og oplev et foredrag af Mari Anne Woll 
der er  cand. mag. I klassisk filologi, engelsk og 
japansk. Efter 35 år som gymnasielærer nyder 
hun nu sit otium fra Rungsted Gymnasium, hvor 
hun bl.a. har undervist i japansk sprog og kultur 
i 30 år.
Foredraget foregår på Frilandsmuseets Restau-
rant Tirsdag den 5. februar 2019 kl. 17.30 – 19.30 

Mari Anne Woll vil med ord og billeder give et 
rids af sumo-brydningens lange historie.
Siden 1991 har Mari Anne Woll  været medlem 
af Dansk Sumo-seer Forening, 
hvis medlemmer ikke er aktivt udøvende bryde-
re, men mødes 6 
gange om året i forbindelse med de store su-

mo-turneringer for at SE 
på kampene på TV. Sumo er Japans nationalsport 
og kan føres 
tilbage til mystisk tid, hvilket stadig afspejles i 
ritualerne.
Sumo er den perfekte tilskuersport, da en kamp i 
gennemsnit varer 
et par minutter, og der er hele tiden noget at se 
på.
Du kan glæde dig til et sjovt og underholdende 
foredrag om en seriøs sport med meget gamle 
rødder.

Sumo-brydning– Tradition og  historie
Af Birgit Hald - www.birgithald.com

Kammerorkestret ARCO holder sin årlige vinterkoncert i Sorgen-
fri kirke søndag 3. februar kl 16 under ledelse af én af ARCO’s nye 
dirigenter, svenskfødte Erik Jakobsson, som efter violin- og klaver-
studier i Stockholm tog diplomeksamen hos Tutter Givskov på Det 
Jyske Musikkonservatorium fulgt op af studier i Prag og Berlin. 
Efter engagementer i London bosatte Erik Jakobsson sig 1991 i 
København, hvor han siden har arbejdet som violinist i de køben-
havnske symfoniorkestre. Desuden har han været aktiv pianist, 
både som kammermusiker og solist og som operarepetitør. 
- Fortsættes på s. 15

ARCO koncert 
 - i Sorgenfri Kirke søndag 3. februar 2019 kl 16

   Erik Jakobsson

Af Jacob Jessen

Mari Anne Woll
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Vores opkald til MT-Højgaards presseafdeling 
onsdag, gav os et pejlemærke for om byggeriet på 
de arealer hvor Sorgenfri politistation lå, over-
holder tidsplanen.
Det kunne MT Højgaard bekræfte.
Både rækkehuse og Lejligheder bliver færdige til 
indflytning sommeren 2019.
I øjeblikket er der fuld gang i der indendørs 
arbejde, men det udvendige murerarbejde snart 
er afsluttet. 
Som det ses på dronebilledet der er taget for kort 
tid siden, fremgår det tydeligt at et af de områder 
der mangler er den store gårdhave midt i bygge-
riet, men man forsikrer fra MT Højgaard, at selv 
om gårdhaven i øjeblikket ser gold og kedelige 
ud, hvilket også årstiden er skyld i, bliver den  
påbegyndt så snart vejret er til det, og vil stå klar 
når de første beboere pakker flyttekasserne ud.
Vi spurgte naturligvis også til såvel supermarke-
det som cafeen, men fik oplyst at det er Danica 

Pension der står for udlejningen. De har endnu 
ikke meldt ud omkring lejerne til de to forretnin-
ger.
MT - Højgaard vidste derfor ikke om supermar-
kederne når at blive færdig samtidig med lejlig-
heder og rækkehuse.
Redaktionen prøver til næste nr. af avisen,  at 
finde ud af hvilke supermarkeder der kommer til 
at ligge i bebyggelsen.

Hummeltofteparken 
- snart indflytningsklar

Af Hans-Jørgen Bundgaard

Foto: MT-Højgaard

Med støtte fra Lyngby-Taarbæk Kommunes Kul-
turfond gennemføres den planlagte forårssæson i 
samarbejde med Stadsbiblioteket og Kulturstedet 
Lindegaarden.

5 små forestillinger med meget på hjertet, der 
samtidig er underfundige og er skabt af nogle af 
landets bedste og mest interessante scenekunst-
nere. Der er fokus på ensomhed med reumert-
vinderen Bo Madvig, udflytning af statslige 
arbejdspladser med den store komiker Line 
Svendsen, frygt med ungdomsdansekompagniet 
Black Box, Europa i forandring fortalt gennem 
den altid fantastiske Odyssé og endelig demens 
italesat meget smukt i et musikalsk univers skabt 
af folkene bag Det Flydende Teater.

Alle forestillinger varer max en time – og billet-
terne koster kun 100 kr. (og 50 kr. for unge).

EN SOM HED af dadadans. Torsdag 7/2 kl. 19.30 
på Stadsbiblioteket.
TØRSKOET af Du Milde Himmel. Søndag 24/2 
kl. 15 på Lindegaarden.
FEAR af Black Box Dance Company. Torsdag 
14/3 kl. 19.30 på Stadsbiblioteket.
MIN ODYSSE af Asterions Hus. Søndag 24/3 kl. 
15 på Lindegaarden.
HUSKER DU? af Teatergrad. Søndag 28/4 kl. 15 
på Lindegaarden.

Se mere her: 
www.sorgenfriteaterforening.dk/forestillinger/

Sorgenfri Teaterforening 
- klar med forårs sæsonen – 5 fine forestillinger venter forude!
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Lyngby-Taarbæk Kommune indbyder sammen 
med Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerfor-
ening (VSBH) til møde omkring helhedsplanen. 
Nu skal der laves en handlingsplan.

Planen drejer sig om området fra Virum Torv og 
til Skovridergårdsvej. Arbejdet med en helheds-
plan startede tilbage i 2012, hvor Virum Post-
kontor blev solgt til Reitangroup (REMA 1000). 
VSBH har været med hele vejen omkring plan-
lægningen af Virum Bymidte i forbindelse med 
det nye byggeri. 
Det mundede ud i 5 forskellige arbejdsgrupper, 
der tilbage i 2016-17 gennemgik området, og kom 
med forslag til ændringer og forbedringer.
Det hele mundede ud i en helhedsplan for om-
rådet (se den her) som senere blev politisk god-
kendt.

Planen er nu viderebearbejdet gennem profes-
sionelle analyser, og det er bl.a. dem, der skal 
præsenteres på mødet. Derudover skal det videre 
forløb diskuteres.
Målet er at der skal stå en ny, flot bymidte færdig 
samtidig med at det nye byggeri på posthusgrun-
den bliver indviet. Pengene er bevilget til projek-
tet.

Hovedpunkterne i helhedsplanen er:
 - hvorvidt trafikafviklingen på Virum Torv frem-
over skal ske igennem en rundkørsel eller igen-
nem et trafikfyr.
- hvordan man kan lave en fornuftig sammen-
hæng og overgang på Frederiksdalsvej for at 
forbinde Geels   
Plads med det nye byggeri på posthusgrunden.
- at sikre en fornuftig og god belysning i hele det 
centrale Virum.
- at sikre en god adgang for gangbesværede og 
handicappede medborgere i bymidten.

Mødet afholdes i Virumhallen 
tirsdag den 26. februar kl. 19-21.

Ved mødet vil formand for byplanudvalget Simon 
Pihl Sørensen(S) og formand for teknik og miljø-
udvalget Sigurd Agersnap(SF) være tilstede for at 
fremlægge planerne.

Læs mere om mødet  i næste nr. af Virum Sor-
genfri Avis.

Møde vedr. helhedsplan
- der indkaldes til møde i Virum den 26. februar kl. 19-21
Af Hans-Jørgen Bundgaard

Foto: V-S Avis - den gamle posthusgrundLine Svendsen - TØRSKOET
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Virum Torv Advokater, der består af 
advokat Eva Meiling, advokat Thor-
bjørn Bosse Olander og sagsbehandler 
Stine Riis Simonsen, bliver nu udvidet 
med endnu en partner til ejerkredsen, 
nemlig advokat Anne Falkenberg.

Anne kommer oprindeligt selv fra Virum, hvor 
hun er vokset op og har således et indgående 
lokalkendskab. Anne har gennem en længere 
årrække beskæftiget sig med køb og salg af fast 
ejendom, lejeret, familie- og arveret og har et 
indgående kendskab til den retlige regulering 
af fast ejendom og fører retssager med relation 
hertil.

Virum Torv Advokater vil i forbindelsen med 
udvidelsen af ejerkredsen gerne yde en rabat på 
10% gældende i februar 2019 på udarbejdelse af 
testamenter og fremtidsfuldmagter samt juridisk 
gennemgang af ejendomshandler/udarbejdelse 
af skøder. Du skal derfor være velkommen til at 
komme forbi til et uforpligtende møde og en kop 
kaffe og hilse på os.

Testamenter

Arveloven indeholder regler, som fastsætter 
hvordan arven efter afdøde skal fordeles. Den 
arv man modtager i henhold til arveloven kaldes 
også den legale arv. En del af denne legale arv er 
øremærket din eventuelle ægtefælle eller børn 
som tvangsarv. Hvis du ønsker en anden arve-
fordeling end den arveloven foreskriver, skal du 
udfærdige et testamente. Tvangsarven kan du 
dog ikke disponere over ved testamente.
I dag findes der en masse forskellige familie-
konstellationer, og især sammenbragte familier 
er ganske udbredt. Lever du i en sammenbragt 
familie, skal du derfor være opmærksom på, 
hvordan du bedst muligt sikrer dig og din fami-
lie. Det kan vi rådgive dig nærmere om.

Fremtidsfuldmagter

Fremtidsfuldmagter handler om, hvem der skal 
passe på dig og dine værdier, hvis du ikke selv 
kan. Tager du ikke stilling til, hvad der skal ske, 
hvis du en dag kommer i en situation, hvor du 
ikke selv kan varetage dine egne økonomiske in-
teresser – måske på grund af en ulykke, demens 
eller andet – vil der ikke være nogen, der kan 
handle på dine vegne. 

Ejendomshandler 

Hos Advokaterne på Virum Torv er vi specialise-
rede i rådgivning i forbindelse med køb og salg 
af ejendom. Vi bistår dig igennem hele processen 
og holder dig løbende orienteret gennem forlø-
bet. Det er en stor beslutning at købe en ny bolig. 
Det er en af de større økonomiske beslutninger, 
man tager i løbet af livet. Derfor er det vigtigt, at 
man ved, at man ikke køber ”katten i sækken”. 

Vi glæder os til at møde dig og kunne rådgive dig 
om ovenstående eller andre juridiske problem-
stillinger. Vi henviser i den forbindelse til vores 
hjemmeside: www.virumtorvadvokater.dk.

Virum Torv  Advokater udvider  
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Konkurrence- 
vinder! 

Vi fik nogle virkelig flotte 
bud på vinterbilleder af 
det smukke Virum, så det 
var meget svært at afgøre 
en vinder. Men det lykke-
des os:

Vinderen af sidste uges 
konkurrence er:

Tamar Delouya, som kan 
afhente sin præmie hos 
Premier - Skilte - Tryk - Foto 
på Sorgenfri torv 4. 

Fortsat fra side 10

Efter dirigentstudier på Det Kongelige Dan-
ske Musikkonservatorium har Erik Jakobsson 
dirigeret danske og svenske landsdelsorkestre 
og været assisterende dirigent på Det Kon-
gelige Teater. Desuden har han dirigeret en 
række amatørorkestre – turen er nu kommet 
til ARCO – og er siden 2017 organist i Sundby 
Kirke.

Koncerten indledes med svensk musik, Lars-
Erik Larssons Pastoralsvit og Hugo Alfvéns 
Elegi. Det unge violintalent, Thera Maya 
Brask Ortved, der siden 2014 har været elev 
af Michael Malmgreen og med en lang ræk-
ke priser og optræden med kammermusik 
og i mange orkestre i bagagen netop har søgt 
optagelse på Det Kongelige Danske Musik-
konservatorium med topkarakter, er solist i 
Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending. 
Koncerten afsluttes med Beethovens Skæbne-
symfoni.

Billetter á 100 kr købes ved indgangen.



Der var rigtig mange badegæster ved Frederiksdal Fribad den gode sommerdag i juli 
måned - men hvor mange badegæster ser du på billedet?

Skriv dit svar til: konkurrence@virumby.dk - så trækker vi lod om et lækkert varmt sæt be-
stående af Hue og Halstørklæde efter frit valg. 

  Sponsor: Dressteam - Sorgenfri Torv     


