
Godt nytår Virum og Sorgenfri!xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2018 er lagt over i bunken af tidligere år, og vi har taget fat på et
helt nyt. 2018 blev et historisk år for vores lokalområde, ikke mindst
på grund af de mange nye byggerier både i Virum og i Sorgenfri.
2019 vil blive året, hvor mange af de nye boliger og forretninger
bliver færdige, og det bliver spændende at følge udviklingen og hilse
de nye medborgere og forretninger velkommen til vort område.
2019 bliver også året, hvor vores nye Virum-Sorgenfri Avis
forhåbentlig vil slå sig, fast som et lokalt alternativ til en
nyhedsformidling for vores område – mest som digital, interaktiv
avis, men også med et mindre oplag i en trykt udgave.
Vi håber naturligvis, at rigtig mange vil være med til at styrke dette
lokale medie.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Vi håber også, at året 2019 vil blive et godt år for at få skabt en fornuftig og god trafikal
helhedsplan for Virum. Arbejdet er godt i gang, men også hvor det bliver besluttet hvordan
Nord- og Sydtorvet i Sorgenfri vil udvikle sig. I avisen har vi bedt forskellige Virumborgere
eller borgere, der har deres gang i Virum komme med en lille hilsen i anledning af det nye år.

Godt nytår 2019!

Hans-Jørgen Bundgaard
Redaktør

Lokale ønsker godt nytår 2019

Dine lokale

nyheder





Godt nytår  
Forskellige medborgere, der til daglig bor eller 

har deres gang i Virum og Sorgenfri.  

______________________________________ 

  
Mette Kynemund, rektor 

 

Godt nytår fra Virum Gymnasium – og tak for besø-

get ved Åbent Hus den 8.1. Vi fik skudt året godt i 

gang, og vi kan se frem til et år med at fortsætte det 

gode samarbejde med naboer, kommunen, uddan-

nelsesinstitutioner og virksomheder. 

De mange eksterne input er en vigtig del af elever-

nes hverdag. I dette helt nye kalenderår har vi haft 

besøg af Anders Colding-Jørgensen, som berigede os 

med et foredrag om vaner forbundet med mobilte-

lefoner, sociale medier og nyhedsfeeds, fire folke-

tingspolitikere som skød gang i den politiske debat, 

fredag den 18.1. får vi besøg af et koreansk gymna-

sium og ugen efter, den 26.1., inviterer vi for 5. gang 

til Danmarks Indsamling, hvor du kan løbe sammen 

med DGI-Nordsjælland for at styrke verdens kvin-

der, bidrage med eget loppemarked, høre Henning 

Andersen fortælle om Lyngby Taarbæk Kommune 

nord og syd for Mølleåen m.m.m. Se mere på 

www.virum-gym.dk 

Disse forskellige aktiviteter er med til at forbinde 

elevernes teoretiske viden og deres kompetencer 

med den omgivende verden, og herigennem skabe 

kritisk refleksion og dannelse.  

Vi glæder os til flere perspektivrige arrangementer 

og samarbejder med lokalområdet og den store ver-

den i 2019. 

 
 

 

______________________________________ 

 
_____________________________________ 

  

http://www.virum-gym.dk/


 
Morten Frouvne Vinzentzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Hilsen fra formanden på Fuglsanggårdsskolen, Virum  
 
2019 er første nytår i den nye skolebestyrelsesperiode, 
som gik i gang sommeren 2018, og som løber frem til 
sommeren 2022. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Vi er kommet godt fra start, og har fine forventninger 
til det og de kommende år. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Nytårshilsen fra formandsposten har derfor i år et 
sigte, der måske rækker lidt ud over 2019. Nogle af de 
drømme og forventninger til fremtiden, som vi i skole-
bestyrelsen er optaget af, er::xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
1. Bedre rammer og forbedrede skoletoiletter  
Vi må konstatere, at vi trods de flotte karaktermæssige 
placeringer ikke ligger i toppen, når det gælder fysiske 
rammer. Langt fra. Meget på en ældre skole er natur-
ligvis gammelt, men det er ikke ensbetydende med, at 
det behøver være misligholdt eller utidssvarende.  
Skolens toiletter, idrætsfaciliteter og skolegård træn-
ger bl.a. gevaldigt til et løft. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ved årsskiftet varsler LTK, at der er frigivet midler til 
blandt andet en forbedring af skolernes toiletter, som 
vi på FU vil lægge billet ind på. Vi skylder vores børn at 
de går på en skole, vi kan være bekendt rent ramme-
mæssigt.  
 
2. Plan for at få V2 klubben ned på FUxxxxxxxxx  
Vi har en drøm på FU om at få flyttet V2 klubben ned 
på skolens matrikel. Der er, som vi ser det fra skolens 
perspektiv, flere ulemper end fordele ved at have en 
klub, der ligger små 1000m fra skolen. Så vi glæder os 
over, at LTK faktisk allerede i 2018 afsatte et passende 
beløb til en forundersøgelse, hvor skole og kommune 
sammen skal afdække muligheder og potentialer.            
 
 

3. Styrket skole-hjem samarbejdet i Aula. Sommeren 
2019 er året hvor et af de mere udskældte it-systemer 
i folkeskolen går på pension. SkoleIntra slukker og er-
stattes af et nyt system Aula for både elever, forældre 
og medarbejdere.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Det betyder at skole-hjem samarbejdet flytter ud af 
ForældreIntra og ind i det nye Aula. It-systemer er sjæl-
dent klogere end de folk, der anvender det, så vi er klar 
til at smøge ærmerne op i skolebestyrelsen og finde 
den bedste måde at tage det digitale samarbejde mel-
lem skole og hjem ind i fremtiden. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
4. Klog og velafbalanceret tilgang til it og teknologi. 
Vi er i skolebestyrelsen meget optaget af brugen af it 
og teknologi i undervisningen - og særligt hvor det bi-
drager positivt og understøtter skolens kerneopgave at 
sikre elevernes trivsel og læring. Hvornår er computere 
og telefoner en fordel, og hvornår er det bedst at de er 
slukket, så der er ro til fordybelse og plads nærvær og 
klassefællesskab.  
Vi følger derfor også med spænding med i tilblivelsen 
af det kommende fag i folkeskolen; teknologiforståelse 
som ministeriet er i gang med at designe. 2019 bliver i 
skolemæssig sammenhæng et rigtig spændende år. Jeg 
går året i møde fortrøstningsfuld og ydmyg over at 
være med omkring skolebestyrelsesbordet med dedi-
kerede medarbejdere, forældre, elever og en rigtig 
dygtig ledelse. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Godt Nytår til jer alle. 
 
x 

 



 

Katrine Holme Johannesen, sognepræst 

Nytårsforsætter i Sorgenfri Kirke 

Dagen før nytårsaften lettede taget i Sorgenfri 
Kirke, da børn og forældre fløj til himmels i en stor ra-
ket. Missionen: at finde Gud. Lykkedes det? Ja, missio-
nen lykkedes. Vi fandt ud af, at vi skulle flyve tilbage til 
jorden igen. For det er dér, han er. Julens budskab er, 
at Gud ikke skal søges i fjerne himmelstrøg, men findes 
lige midt mellem os. 
”Hvad er Sorgenfri Kirkes nytårsforsæt?” spurgte re-
daktøren af denne avis. Svaret er: At tage julens bud-
skab med ind i det år, der kommer. At blive ved med at 
gøre det levende for både unge og gamle og alle dem 
midt imellem. 
Hvordan vil vi så gøre det? Ja, undertegnede har i hvert 
fald tænkte sig at gøre sit til at særligt børn og deres 
forældre føler, at kirkens og dens budskab er noget for 
dem.  
I sidste uge mødtes 16 par fra Virum-Sorgenfri op til 
den første af tre aftener for par i kirken. To en halv ti-
mes undervisning og benhård træning i, hvordan vi 
kommunikerer godt sammen i en hverdag, der til tider 
kan være presset. For vi skal passe på kærligheden – 
den er værd at arbejde for. 
I februar er der atter opstart på spaghetti-gudstjene-
sterne. Hvor godt 90 mennesker – børn og voksne – 
mødes hver første torsdag i måneden til børnegudstje-
neste og aftensmad. 
I marts genoptages sidste års Sorgenfri-fredage. En fre-
dag aften hver anden måned hvor vi mødes på tværs 
af generationer til aftensang i kirken og efterfølgende 
stor fælles middag.  

I denne måned starter årets børnegudstjenester end-
videre med et brag af en fastelavnsgudstjeneste. Og 
det første af årets særlige foredrag for børnefamilier 
løber af stablen – denne gang om den virtuelle verden, 
som vores børn i stigende grad lever i. Hvordan følger 
vi forældre med og ruster dem til den? 
Og så er der et nyt tiltag i støbeskeen. Gravidsamtaler 
i kirken. Det lyder måske lidt langhåret, men det er 
ramme alvor. Det er uomtvisteligt, at kvinden – og for 
den sags skyld også den vordende far – næppe kom-
mer i meget større eksistentielle overvejelser end den 
dag, de står med en positiv graviditetstest mellem sig. 
Sorgenfri Kirke vil gerne give rum for, at der kan sættes 
ord på dette, og det bliver der til efteråret. 
Ja, Gud skal ikke findes bag fjerne himmelstrøg. Hans 
ord høres lige her i vores liv. Det skal der ikke indviklet 
raketvidenskab til at forstå. For 50 år siden gik Niels 
Armstrong og hans medastronauter på månen for før-
ste gang. Da de kom derop, var det en grænseoverskri-
dende oplevelse. Men det største, sagde de, var at 
vende sig om og se tilbage på vores jord. Der lå den 
som en lille pris i det uendelige univers. Hvad gjorde 
de? De lod alle videnskabelige instrumenter ligge og 
fandt Bibelen frem. Læste: ’I begyndelsen skabte Gud 
himlen og jorden…’ fra den allerførste side i den store 
bog. Siden blev NASA sagsøgt. Hvilken skændsel. At 
blande tro ind i en strengt videnskabelig mission. Men 
kan man andet, der hvor livet i al dets storhed ligger 
foran os? Vær velkommen Herrens år – og i Sorgenfri 
Kirke i 2019! 
 
Kathrine Holme Johannesen 
 

 





 

Birgit Hald, Halds saloner 

Velkommen i 2019xxxxxxxxxxxxxx 
 
HALDs SALONER afholdt sit sidste arrangement i 2018 
den 6. december, med et spændende foredrag om 
idéudvikling og forfatterskab af multikunstneren og 
fhv. uddannelsesleder på Den Danske Filmskole, Gun-
nar Wille, - det var både en sjov og inspirerende Salon, 
der for alvor skubbede julen i gang.     
Det har været et godt år med i alt 17 Saloner med me-
get forskellige emner. Der har været små Saloner og 
meget store Saloner, der har været samtale-Saloner 
med interviewer og musik Saloner med Jazz. 
 
Besøgstallet for årets Saloner var 750 personer, der 
alle har hygget sig med nye og gamle bekendtskaber, 
lyttet til spændende foredrag og har nydt restauran-
tens små franske anretninger og god vin, - og nogle har 
været heldige at vinde én af de dejlige præmier fra det 
lille lotteri i pausen.  
 
Nu skriver vi 2019, og et nyt, spændende Salon-pro-
gram tager sin begyndelse i Frilandsmuseets Restau-
rant, idet 8 Saloner allerede er annoncerede på hjem-
mesiden www.birgithald.com.  
 
 

 

 
Salonerne foregår på Frilandsmuseets restaurant 
 
 
Sluttelig vil jeg gerne sige tak fordi I har vist interesse 
for og støttet op om idéen bag arrangementerne, og 
dermed bidraget til, at der stadig foregår kulturelle ak-
tiviteter i nærområdet. Ønsker du at blive orienteret 
om de kommende aktiviteter i HALDs SALONER, kan du 
tilmelde dig nyhedsbrevet på www.birgithald.com og 
være sikker på at få info først, da nogle saloner meget 
hurtigt bliver udsolgt.  
 
Med venlig hilsen 
Birgit Hald Trillingsgaardxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
____________________________________________ 

 

DEBAT i avisen og på Facebook 
   

 
 

Følg Debatten om lokalområdet på Facebook, el-

ler send en artikel eller en kommentar til en arti-

kel til redaktionen på redaktion@virumby.dk 

http://www.birgithald.com/
http://www.birgithald.com/
mailto:redaktion@virumby.dk




Virumpigernes Strikkecaféxxxxxxx-  

- et kreativt fællesskab 

Af Caroline Amalie Falkenberg 
 

Et lokalt initiativ på Facebook har ført til 

et positivt og dynamisk netværk mellem 

kvinderne i Virum og Sorgenfri   

Ældre, yngre, oprindelige og nytilflyttede Virumbor-
gere har dannet fællesskab i Facebookgruppen Virum-
pigerne, som er et netværk for de lokale kvinder, og 
som bidrager med nabohjælp, anbefalinger af lokale 
virksomheder, hjælp til bortløbne kæledyr og cykler og 
meget mere. Netværket blev skabt af to veninder, Ca-
milla og Caroline, der i november 2014 syntes, Virum 
trængte til et forum for fællesskab, arrangementer og 
kommunikation. Fællesskabet, der stadig er harmonisk 
og dynamisk, affødte flere undergrupper, heriblandt 
Virumpigernes Strikkecafé, Virumpigernes Salgs-
gruppe og Virumpigernes Gåtursgruppe.  
 
 

 
Caroline Amalie Falkenberg – initiativtager til strikke-
klubben 

 

Førstnævnte er en levende succes, som rummer strik-
keglade kvinder i alle aldre, erfarne og begyndere, som 
alle har en skabertrang med sine strikkepinde. Strikke-
caféen mødes hver måned til to timer med kaffe/te, 
kage og strikketøj, naturligvis. Konceptet er, at man 
skiftes til at lægge stue til, og de besøgende lægger en 
20’er for ulejligheden.  
Her snakkes, grines, udveksles idéer og strikkes på livet 
løs. Strikkepigerne var efter nytår på inspirationstur til 
garnbutikken Uldstedet i Lyngby, hvor indehaveren 
fortalte om sin baggrund og præsenterede produkter.  
 

 
Foto: Caroline Amalie Falkenberg 
 
Et samarbejde med et svensk garnfirma, Svarta Fåret, 
har krydret Strikkecaféen med viden inspiration og så-
gar garngaver. Gruppen har fået til opgave at evaluere 
på et nyt produkt, Blue Ocean, som Svarta Fåret på mil-
jøvenlig vis udvikler fra plastik indsamlet i Peru, som 
bidrag til at bekæmpe problematikkerne med plastaf-
fald i naturen. Garnet kan endnu ikke købes i butik-
kerne, men forventes at blive lanceret inden længe.  
 
Har du også lyst til at være med i Virumpigerne og 
være en del af fællesskabet, kan du anmode via Face-
book. Hold øje med begivenheder og arrangementer.  
 

 



 
 
 

 

 



Japan i HALDS SALONER 
 
 “De fleste sumobrydere har en kolossal udstråling….” 
siger cand.mag. Mari Anne Woll, der er en formidabel 
formidler af Japansk kulturhistorie. 
Dette er et meget spændende foredrag om Japans na-
tionalsport, der er betydelig mere end den tunge tve-
kamp, der gennemsnitligt varer 1/2 minut. Brydningen 
er både grundfæstet i den oprindelige japanske reli-
gion, shinto, og i samurai-tiden. 
 

 
 
 Shinto-guderne, der skabte Japan og verden ifølge den 
mytologi, afgjorde blandt andet interne stridigheder 
ved sumobrydning. Og de store japanske samuraier 
havde alle sumobrydere i hæren.  
 Det er først og fremmest den religiøse og kulturelle 
forankring i det velordnede, hierarkiske og traditions-
bundne Japan, der har sikret sumobrydning evig op-
mærksomhed i landet. Sumobryderne, der i ringen kun 
er iklædt et lændeklæde, er nutidige guder - også fordi 
kejserfamilien er ukrænkelig og utilnærmelig.  
 De fleste sumobrydere har en kolossal udstråling, de 
er først og fremmest fysisk store, de går klædt i de tra-
ditionelle dragter, og de har samurai-frisurer med hår-
knuder. De har både en magisk og en maskulin udstrå-
ling, …… og så er de rige. 
 Alt dette og meget mere kan du høre om og stille 
spørgsmål til på www.birgithald.com 

 

 
 

Så kom det endelig!xxxxxxxxxxxxx 
Første plankeværksmaleri færdigt.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
Helle Friis, 18 år, kunstner: 
 
Jeg har malet plankeværk nummer 24, som det ses i 
øverste venstre hjørne, på plankeværket.  
Jeg hedder Helle og har malet det med hjælp og sel-
skab af min lillesøster Lykke, i juleferien den 30. de-
cember. Til dagligt går jeg i 3.g på Bagsværd Kostskole 
og Gymnasium.  
 

 
 
 
Jeg har malet mit plankeværk i to dele, med Geels 
Bakke som omdrejningspunkt, da det for mig er med til 
at kendetegne Virum, for den by den er.  
Det ses på venstre side, hvor fortiden er: En hest med 
vogn spændt for må tage den lange vej over Geels 
Bakke, hvor skoven præger den. Ved bunden af Geels 
Bakke er Virum med sine små huse, med de klassiske 
røde tage.  
Det ses på højre side, hvor fremtiden venter: De store 
højhuse, med en lift, der bringer folk fra det ene til det 
andet, således at man ikke skal gå eller behøver at 
komme udenfor, men kan transporteres sig gennem alt 

http://www.birgithald.com/




slags vejr. Det er også sådan, hvis man ønsker at for-
lade Virum, man kan nemt og hurtigt komme over Ge-
els Bakke. Hvis man derimod skal ud på en længere tur, 
er det ikke med hestevogn, men med en UFO, man kan 
transportere sig.  
 

 
 
Jeg krydser fingre for at vinde den store præmie i 
konkurrencen med min del af plankeværket, og det 
forhåbentligt kan blive ved med at stå uden øde-
læggelser.  
 

Nye plankeværksmalere søges. 
 
Det har været lidt vanskeligere end vi havde for-
ventet at skaffe plankeværksmalere.  
Vi har 4-5 malere der allerede har meldt sig, men vi 
har brug for mange flere.xxxxxxxxxxxxxx 
Skynd dig at melde dig til konkurrencen på tlf. 
60667626 eller på mail:  post@virumby.dk. 
Du kan enten melde dig som forening, skole eller 
som privatperson.   

 

  

 
Helle Friis maler sin del af plankeværketxxxxxxxxxxxxxx 

 

Ny køreskole i Virumx       
På Frederiksdalsvej – lige bag Virum Torvxxxxxx 

 
Der er netop åbnet en ny køreskole i Virum, men det 
er ikke første gang en køreskole har til huse i loka-
lerne. 
Den nye køreskole har dog ikke noget med den 
gamle at gøre.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
De to nye indehavere hedder Mahdi og Deniz. 
 

 
Køreskolen Slalom.dkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Avisen har talt med Mahdi, som fortæller at de har 
haft rigtig god gang i køreskolen fra dag 1. Den nye 
køreskole er en slags filial, som de to indehavere 
startede i Søborg for 2 år siden.xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

mailto:post@virumby.dk


De har i alt tilsluttet 6 kørelærere, og fortæller at de 
lægger meget vægt på, at det skal være nemt at 
være køreskoleelev gennem en udpræget brug af 
deres onlinetjenester, som udover booking også in-
deholder mulighed for egen tidsbestilling og ændrin-
ger over nettet. 
Derudover laver de små videoklip af elevernes køre-
timer, så eleverne via disse videoklip kan lære af 
egne fejl eller se de detaljer, som de klarer godt. 
Mahdi fortæller, at de som udgangspunkt ønsker at 
det skal være en oplevelse at lære at tage kørekort. 
Mahdi sluttede af med at fortælle at de indretter de-
res undervisning til fordel for de mange køreskole-
elever, som kommer fra de lokale gymnasier, så de 
både kan hente og aflevere deres elever på gymna-
siet. 
Du kan læse mere om køreskolen på www.slalom.dk 
 
 
 

 
 

Status på byggerierne i Virum og  
Sorgenfri 
 
Som alle ved, er der meget byggeri i gang i området 
for tiden. 
Men hvordan går det så med byggerierne? 
Lad os starte i Virum. Her er man nu kommet over 
jorden, og bygger på livet løs. 
Det forventes at butikkerne kan åbnes sidst på året, 
mens lejlighederne først er færdige i 2020. 
 

 
Byggeriet på posthusgrunden er kommet over jorden. 

 
Springer vi videre til Sorgenfri, er man i gang med 
den allersidste halvdel af det nordligste højhus. 
Det betyder, at der stort set kun mangler renovering 
af de sidste lejligheder samt arbejde til anlæg foran 
husene. En stor del af arbejdsbyen er fjernet, så en 
forventning er, at renoveringen der har taget 3 år 
kan færdiggøres i løbet af sommeren 2019. 
 

 
Renoveringen af højhusene i Sorgenfri er snart forbi 

http://www.slalom.dk/


Politigrunden er godt fyldt op med byggeri, og der 
går forlydender om at de første kan flytte ind til 
sommer, og butikkerne åbner snarest muligt deref-
ter. Vi forsøger til næste nr. at få flere detaljer om 
dette byggeri. 
 
 

 
Rækkehusene på politigrunden er snart færdige 

 
På plantedirektoratets grund er man også godt i 
gang, og man er også kommet godt op i højden. Fo-
reløbig holder man planen, men de endelige data vil 
vi præsentere i næste nr. af Virum Sorgenfri Avis. 
 
 
 

 
 

 
Byggeriet på plantedirektoratets grund er nu oppe i 4 etager 

 
Hvad angår Nord- og Sydtorvet er det besluttet poli-
tisk, at man i løbet af foråret 2019 skal finde en af-
gørelse på planerne, så man kan komme videre i 
projektet. Det gøres bl.a. med inddragelse af bor-
gere. 

 
Kontaktrådsmøde med kommunenxxxx 

 
Virum-Sorgenfri Handels- og Borgeforening holdt 
det halvårlige møde med Lyngby Taarbæk Kommu-
nekort før jul.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Her blev helhedsplanen for Virum Bymidte diskute-
ret og før der bliver vedtaget en endelig plan skal 
foreningen mødes sammen med forskellige aktuelle 
interessegrupper fra Virum. Det drejer sig om Sko-
ler, grundejerforeninger, forretningerne der bliver 
præsenteret for forskellige forslag fra kommunen. 
Der blev på dette møde også diskuteret hvornår ba-
debroen ved Frederiksdal Fribad skal sættes op og 
tages ned, da der har været kritik af tidspunkterne 
gennem flere år.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Næste kontaktrådsmøde ligger i maj/juni. 

 
Nyt medlem af redaktionenxxxxxxxxxxx 
 
Det er med stor glæde at jeg kan byde et nyt medlem 
af redaktionen velkommen. Den lokale ildsjæl Caro-
line Amalie Falkenberg har ønsket at være en del af 
redaktionen, og da flere andre borgere har vist deres 
interesse, håber jeg, vi snart har en helt fin lille redak-
tion på plads. Har du interesse og lyst til at være med, 
så kontakt os endelig (post@virumby.dk) – vi har altid 
brug for flere friske hænder. 





Caroline er en rigtig lokal Virumborger, og har et stort 
kendskab og erfaring i netop det arbejde, der foregår i 
forbindelse med produktion af en avis, og jeg er sikker 
på at hun vil være en gevinst for avisen. Jeg byder Ca-
roline velkommen i redaktionen. 
 

  
Caroline Amalie Falkenberg 
 

Redaktionsmøde 
 
Er du blevet inspireret til at være med til at redigere en 
ny digital avis, så er du hermed velkommen til vores 
næste redaktionsmøde onsdag den 30. december kl. 
20.00 på Sorgenfri Torv 4.  Alle er velkomne!   

Vi beder dig dog lige tilmelde dig på mail: redak-
tion@virumby.dk 

 

Efterlysning 
 
Mørk frakke er glemt ved cykelluften ved Cykelaffaren 
på Sorgenfri Torv. 
Kan afhentes ved henvendelse i butikken.xxxxxxxxx 
 

  
Savner du din frakke eller cykel?    xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

En barnecykel har meget længe stået op af et træ i på 
hjørnet mellem Virum Overdrevsvej og Frederiksdals-
vej. 
Vi formoder at den er savnet, men står stadig samme 
sted. 
 
Har du også noget du savner, eller noget du har fun-
det – så skriv til redaktionen, så vi kan hjælpe dig. 
Send gerne med et billede med. 
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Årstidens foto

Virum og Sorgenfri har egnens smukkeste 

naturområder. 

Vi udfordrer dig til at sende dit flotteste lokale 

billede fra denne årstid.

Send det til redaktion@virumby.dk

Det skal være redaktionen i hænde sendes senest 

den 25. januar.

Det bedste billede bliver belønnet med

en forstørrelse i  60x80 cm af billedet.

Redaktionen forbeholder sig ret til at 

bringe vinderbilledet samt et udvalg af de 

bedste billeder i næste nr. af  avisen.

Konkurrencesiden

Virum-Sorgenfri Avis
Deadline næste nr. - 25. januar

Næste nr. udkommer 1. februar 

Redaktør:

Hans-Jørgen Bundgaard (ansv) 

hjb@virumby.dk

Caroline Amalie Falkenberg

caf@virumby.dk

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

Redaktionelt stof fra forretninger som er 

medlemmer af foreningen modtages gratis.

Fra ikke medlemmer betales 500,-kr,. pr. 

artikel.

Annoncer  
Annoncer skal sendes til 

annonce@virumby.dk

Annoncepriser:
Grundpris: 500,- kr.

Annonce leveret trykklar er grundprisen kun 200,- kr.

Helside: 1200,- kr.

Halvside: 900,- kr.

Kvartside: 750,- kr.

1/8 side. 500,-kr..

Lille rubrikannonce 1/16 side: 250,- kr.

Medlemspris: -25 % 

For eller bagside efter aftale.

Specialpris ved gentagne indrykninger.

F.eks.  Kvartside: 10 numre: 2000,- kr.

alle priser er excl moms.

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

	Virum-Sorgenfri Avis - Nr. 1 2019 - 2. årgang - januar 2019
	Virum-Sorgenfri Avis - Nr. 1 2019 - 2. årgang
	Forside nr. 1 2019 - vol 2-1
	nr. 1 2019 annoncesider ´vol 2
	nr1--2019 - vol 1
	nr. 1 2019 annoncesider ´vol 2
	nr1--2019 - vol 1
	STØTTEKONCERT I SORGENFRI
	nr1--2019 - vol 1
	nr. 1 2019 annoncesider ´vol 2
	nr1--2019 - vol 1
	nr. 1 2019 annoncesider ´vol 2
	nr1--2019 - vol 1
	nr. 1 2019 annoncesider ´vol 2
	ARCO


	nr. 1-2019-bagside -trykt -PDF



