
Dine lokale 
nyheder

16. FEBRUAR / 2019 - 3. NUMMER - 2. ÅRGANG

De stjæler 
dit rat mens 
du sover!
Af Caroline Amalie Falkenberg

Flere familier er i den seneste tid 
vågnet op til en bil med smadret 
rude og et forsvundent rat. Ty-
vene er målrettede, og går i høj 
grad efter et specielt bilmærke.

Forestil dig at vågne op på en hektisk mandag morgen for at konstatere indbrud i bilen, og at dit rat, 
navigation og airbags er stjålet!
Børnene er trætte efter en begivenhedsrig weekend, din ægtefælle er suset afsted, så du står med unger-
ne og madpakkerne, og du skal være på arbejde senest kl 8:30. 

Du hundser lidt med børnene, sørger for at få husket huer, skiftetøj, idrætstøj, 10-frugt, og bekræftet en 
legeaftale med moren til tvillingerne i parallelklassen. Du låser bilen op inde fra entréen, sender børne-
ne ud, pakker løbehjul og skoletasker, sikrer børnene i autosæde og på puden, sætter dig ind bag rattet, 
for at opdage, at NOGEN HAR STJÅLET DIT RAT!!! 

Læs resten af artiklen på s. 10

Foto: privat

Linda & hendes miniature-
heste s. 6

Her er der fastelavnsfest i 
Virum og Sorgenfri  s. 11 

Operakoncert i Sorgenfri 
Kirke s. 12

Abonnér gratis på www.virumby.dk - hver 14. dag



Planlæg dit seniorliv
Stor erfaring og personlig rådgivning sikrer dig 
et trygt og professionelt boligsalg

Tlf. 88 27 18 88 - Mail. virum@home.dk
Adr. Virum Torv 5, 2830 Virum

Kontakt home Virum, for en uforpligtende boligsnak

Nikolai Damgaard Nielsen 
Salgschef & Ejendomsmægler, MDE

Christian Frederik Fabricius 
Ejendomsmægler, MDE 
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Hans-Jørgen Bundgaard

Kære læser – kære medborger

vi  er nu kommet så langt ind februar, at vi kan se foråret nærme sig. I 
skrivende stund lover meteorologerne varmere vejr, så lad os håbe, det 
kan hjælpe foråret på vej.
Det bliver lidt lysere om morgenen, og vintergækker og erantis er langt 
fremme i haver og parker.
I denne nye udgave af Virum-Sorgenfri Avis sætter vi lidt fokus på de 
mange fastelavnsarrangementer, der er i området, omend det først er 
fastelavn i starten af marts.
Mange er vant til at købe udklædning i Toys R Us eller Fætter BR.
Det er ikke muligt i år, men så er der alternative muligheder. I vores 
område har vi et par gode genbrugsbutikker, som giver masser af mu-
ligheder for spændende udklædningstøj til en fornuftig pris. 
Det er kun fantasien der sætter grænserne.

Vi håber, at rigtig mange børn og barnlige sjæle vil finde vej til et af de 
spændende fastelavnsarrangementer. Og give tønden én på kassen!

Held og lykke med det sidste bræt!

Hans-Jørgen Bundgaard - Redaktør

Foto: Arkiv

Foto: Arkiv



’Stjernestøv og Galakser’  
- en rejse i rummet
Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 17.30 - 19.30
Frilandsmuseets Restaurant 
Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby
 
Vi skal høre om, hvordan støvkorn bliver til en 
vigtig brik i forståelsen af hvordan galakser ud-
vikler sig, og hvordan både Solen, Jorden og den 
del af de komplekse molekyler, der udgør livets 
byggesten, er blevet til.     

Billetter 180,00 kr (inkl. mad, vin og lotteri) kø-
bes på tlf. 5150 0782.
 
Anja Cetti Andersen er astrofysiker ved Niels Bohr Institutet. Hun er en eminent for-
midler af et svært emne, og hun fortæller også om, hvordan hendes egen interesse for astrofysik blev 
vakt, om betagelsen af Saturns ringe, og om hvordan hun kom til at forske i stjernestøv.    

Anja Cetti Andersen
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Efter 49 år på Sorgenfri Torv er frisørmester 
Peter Adamsen flyttet over kommunegrænsen 
til Holte.
Peter Adamsen holder nu til ved Søllerød Park 
i Holte.
’Det er da også med stor vemod, at jeg har sagt 
farvel til Sorgenfri Torv’, siger Peter Adamsen, 
da vi mødte ham i hans nye salon. ’Men man 
er ikke altid herre over den udvikling man 
gennemgår, og jeg er da også ganske tilfreds 
med den placering jeg har i dag.’

’Jeg er især glad for at jeg har fastholdt ca. 
halvdelen af de faste kunder, jeg havde i Sor-
genfri’, slutter Peter Adamsen.

Peter Adamsen
Af Hans-Jørgen Bundgaard
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Forsvundet - men fundet i nabolaget!

Foto: Arkiv
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Linda og hendes miniatureheste
Af Caroline Amalie Falkenberg

På Frederiksdal Rideskole på Hummeltoftevej bor der to små mi-
niatureheste. De er for små til at man kan ride på dem, så de har 
en helt anden funktion i livet. De er besøgs- og terapiheste.

Linda bor i Høsterkøb, men har sine firbenede 
børn opstaldet hos Nils i Virum. Hun bruger 
al sin fritid sammen med de to små størrelser. 
Linda, som er vokset op i Jægerspris, har altid 
haft heste i sit liv, og efter mange år på ryggen 
af hestene, er hun nu steget af, og arbejder med 
heste fra jorden, som det hedder på ‘staldsprog’.

Hestene er blandinger af amerikanske og danske 
miniatureheste, og er mor og søn. ‘Daisy’ blevet 
bedækket af en anden prisvindende miniature, 
Blop, og nedkom i foråret 2017 med føllet ‘Følle’, 
som efter professionelle vurderinger har et stort 
potentiale. Han vil med stor sandsynlighed kun-
ne trække vogn og lave flere tricks inden for et 

par år. Men han skal lige været udvokset, og have 
løbet de ‘værste’ hvalpehorn’ af.
Følle var dog kun 9 måneder, da han første gang 
var med på arbejde. Han er således opflasket som 
en servicehest, og kan sagtens kende forskel på, 
om han er hjemme i stalden eller på arbejde. 

Hestenes arbejde består i at tage ud og besøge 
både børn og ældre, og de har sin gang på bl.a. 
plejehjemmene Solgården, Plejecenter Virum-
gård og Geelsgårdskolen, som er en specialskole 
for børn med svære funktionsnedsættelser.

Når Linda kommer ud med sine heste bliver hun 
mødt af begejstring og stærke følelser. Hun træk-

ker hestene rundt på stuerne hos 
de gamle, som ved nærværet med 
hestene genkalder sig minder og 
følelser, der ellers har været pakket 
langt væk på grund af fx. demens. 
Nogle af beboerne, der i hverdagen 
er meget stille og har svært ved at 
tale, lyser nu op og begynder at for-
tælle om tidlige barndomsminder.

Idéen til besøgene opstod, da Linda 
var i en rideudstyrsbutik, hvor hun 
ledte efter ting til sine små fine 
heste. For at kunne vurdere størrel-
sen korrekt, blev hun opfordret til at 
tage dem med ind i butikken. Dette 
var en kæmpe succes, og ledte til at 
hun nu tager på besøg på næsten 
hele Sjælland. 

Foto: Mig & mine miniature
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Bag kulisserne har Linda et stort arbejde med 
at træne hestene, stimulere og pleje dem. For 
hende er det en naturlig del af livet, som at 
have børn, der kræver opmærksomhed og 
dannelse. Hun elsker sine heste, der tydeligt 
gengælder hendes kærlighed, når hun sætter 
sig på skamlen inde i boksen, og kærtegner 
dem. Hun drives af at kunne dele glæden ved 
at være sammen med hestene. “Det er dejlig 
følelse at kunne se andre blive så glade for at 
være sammen med mine heste. Det er det hele 
værd, selvom det kan være et stort arbejde at 
skulle forbede et besøg sammen med Daisy og 
Følle”

Man kan besøge Linda, Følle og Daisy på Fre-
deriksdal Rideskole, og de tager også gerne ud 
til fødselsdage og andre arrangementer. 

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

Vil du gerne have besøg af
Linda og hendes miniatureheste? 

Kontakte hende via 
Facebooksiden: 

Mig og mine miniature 

Fakta om Miniatureheste: 
Avlsmål: 
Miniaturehesten er en lille, stor hest, som ønskes 
ædel, storrammet og smidig i forhold til sin størrelse.
 
Bevægelsen er regelmæssig, taktfast, smidig og jord-
vindende i alle gangarter.
 
Heste, med en makshøjde på 106 cm. og som ikke har 
nogle arvelige defekter kan registreres.

Kilde: Avlsforeningen for Miniaturehesten i Danmark

Foto: Arkiv

Foto: Arkiv
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”Mest sælgende 
mægler i Virum 
for 4. år i træk”
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Borgerne inviteres til dialogmøde om handlepla-
ner for Virum Bymidte 

tirsdag d. 26. februar 2019 kl. 19-21.00 
i mødelokale 2 og 3 i Virumhallen
Lyngby-Taarbæk Kommune afholder dialogmø-
de om handleplaner for Virum Torv og Frede-
riksdalsvej.

I forbindelse med helhedsplanen for Virum 
Bymidte er gennemført en trafikanalyse af bl.a. 
de to indsatsområder i helhedsplanen. Denne 
analyse vil danne grundlag for udarbejdelsen af 
de konkrete handleplaner.

På dialogmødet:
• gennemgår vi resultaterne af trafikanalysen,
• giver en status på arbejdet med indsatsområ-
derne,
• får du mulighed for at komme med dine in-
put til, hvordan Virum Torv kan indrettes for at 
binde bymidten bedre sammen, og hvordan der 
kan skabes bedre muligheder for at krydse Fre-
deriksdalsvej.
Har du lyst til at deltage i dialogmødet, skal du 
tilmelde dig senest 18. februar 2019. 

Tilmeld dig ved at skrive til 
VirumBymidteHandleplaner@ltk.dk.

Møde om helhedsplanen
- Kom til møde om Virum Bymidte og Frederiksdalsvej
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Flere Virumborgere er i perioden 4. december - 
27. januar vågnet op til et ubehageligt fænomen; 
En smadret rude i bilen og et manglende rat, så 
du ikke engang har muligheden for at køre den 
på værksted. Udover rattet er gerningsmænde-
ne også løbet af med bl.a. navigationsudstyr og 
højtalere. 

Politiet bekræfter, at der har været mindst 9 
indbrud af samme art i Virum og Sorgenfri, at 
mindst 6 ud af 9 biler er af mærket BMW, og at 
disse har været nyere modeller. 

Tyvene arbejder mens du sover. De går ind gen-
nem sideruderne, og går målrettet efter dit rat, 
dine airbags og dit navigationsudstyr. 

Vi opfordrer borgerne til at hjælpe hinanden og 
holde øje med hinandens biler, og evt. benytte 
garager, hvis dette er muligt. 

Pas på indbrud i biler af 
dette mærke!
Af Caroline Amalie Falkenberg

Privat foto

Privat foto

- fortsat fra forsiden 
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Fastelavn i Virum & Sorgenfri

Foto: Arkiv

Her kan du slå katten 
af tønden i nærområdet:

Lørdag 2. marts

Sorgenfri Torv  Kl 11
Virum-Sorgenfri Handels- og borgerforening i 
samarbejde med Virum-Sorgenfri Avis

Geels Plads  Kl 11
Virum-Sorgenfri Handels- og borgerforening i 
samarbejde med Virum-Sorgenfri Avis

Søndag d. 3. marts

Sorgenfri Kirke 
Fastelavnsgudstjeneste kl. 10:00
Efterfølgende tøndeslagning, kaffe og faste-
lavnsboller.

Virum Kirke 
Fastelavnsgudtjeneste kl. 10.00-13.00 

Den Grønne Legeplads - hold øje med 
opslag i Facebookgruppen eller nede på lege-
pladsen

Virum Motor Co. 
Tøndeslagning kl. 12

Idag er fastelavn børnenes fest, men sådan har 
det ikke altid været.

Fastelavn en fest for børnene, hvor de klæder sig 
ud og slår katten af tønden, inden det er tid til at 
kåre årets kattekonge og kattedronning. 
Sådan har det ikke altid været.

Oprindeligt, og indtil langt op i 1800-tallet var 
fastelavn en voksenfest, hvor de voksne drak 
alkohol i rigelige mængder, spiste kød, festede, 
dansede og klædte sig ud og slog katten af tøn-
den, ofte til hest og med en levende kat i tønden. 
Katten symboliserede nemlig både Den Onde og 
det onde i al almindelighed, som man gerne ville 
beskytte sig imod.

I dag fyldes tønden derimod med slik eller andre 
godter, og katten er lavet af papir og sat fast med 
klisterbånd på tønden. Skikken med at slå katten 
af tønden formodes at være kommet til Dan-
mark med de hollandske bønder, som Christian 
II fik herop i 1500-tallet.

Historien om Fastelavn
Af Hans-Jørgen Bundgaard

Foto: Arkiv
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Mere end 250 mennesker havde fundet vej til 
Sorgenfri lørdag, og de blev ikke skuffede.
Solgårdens Musikalske Venner holdt deres årlige 
støttekoncert med deltagelse
fra 8 musikere og sangere fra den Kgl. Opera. 
Formanden Tommy Wedel lovede,
at der ville blive sunget og spillet, så ikke et øje 
var tørt, og sådan blev det!

Trompetisten Gorm Hovalt, akkompagneret af 
organist Knud Rasmussen, indledte
med den flotte ‘Prins Jørgens march’. 
De 3 Kgl. Sopraner i de helt store skrud, var utro-
ligt populære med blandt andet
’Champagnegaloppen’, ‘O Mio Babbino Caro’, 
uddrag fra ‘Flagermusen’.
Også de store musicals var repræsenteret, blandt 
andet ‘Amerika’, fra ‘West side story’.
Som ekstranummer hørte man ABBA-nummeret 
‘Thank you for the music’.

‘Svanen’ af komponisten Camille Saint-Saëns, 

spillet som solonummer af cellisten
Adam Stadnicki, fik tårerne frem i øjenkrogen på 
mange, mand som kvinde,
‘Ol’ Man River’ og ‘Jeronimus sang’ fra ‘Maske-
rade’, sunget af bassangeren Ole Allermand fik 
publikum op af stolene.
Violinisten Andreas Orlowitz havde virkelig pub-
likum i sin hule hånd, hvad enten det 
var solonumre eller når han akkompagnerede 
resten af orkestret. 
Dagens koncert var sammensat af kapelmester 
og pianist Knud Rasmussen, der fortjent høstede 
enormt bifald.

‘Mange kom efter koncerten hen til mig blot 
for at fortælle hvor glade de var for denne kon-
certoplevelse’, fortæller Tommy Wedel. ‘Vi er 
glade og stolte over denne 
dag, hvor vi fyldte kirken til sidste plads, og gav 
hvad vi lovede, nemlig den største
koncertoplevelse i mands minde.’ 

Opera i Sorgenfri Kirke
- en kæmpe succes

Der var stående ovationer i en sprængfyldt 
Sorgenfri Kirke, da der lørdag den 2. februar 
var operakoncert!

Private fotos

Publikum blev 
ligeledes forkælet 
med champagne 
og  kransekage i 
pausen, doneret 
af Holte Vinlager 
og Vinters Bageri.
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Da Kirsten fra Herning, som var medlem af 
sy-gruppen, fandt ud af, hvad kuglerne reelt 
kunne gøre af gavn for et barn, meldte hun sig 
sammen med to andre for at hjælpe, og vupti var 
en initiativgruppe på 4 mennesker opstået. De 
fik hurtigt organiseret sig med en Facebookside, 
“Din tomme roll-on er mere værd, end du går og 
tror!” under navnet ‘@kugledynehjaelpen’. 

Motivet for at starte en så anderledes indsamling 
er, at mange mennesker, heriblandt børn, har 
stor gavn af en kugledyne, som giver dem ro og 
tryghed ved psykisk og motorisk uro. Men en 
Kugledyne koster 4-10.000 kr, og det kan være 
et dybt greb i lommen for en helt almindelig 
familie. Med mange afslag fra kommunerne ved 
ansøgninger om kugledyner som hjælpemid-
del, står flere frustrerede forældre til eks. børn 
med ADHD og autisme, og trænger til en kærlig 
hjælp fra os alle, så både forældre og børn kan få 
en bedre nattesøvn og forbedret livskvalitet. 

Indtil videre, her ca. 1 måned efter første initia-
tiv, er  mere end 400 frivillige allerede engageret 
spredt over hele landet med alt fra indsamling, 
syning, administration og koordination. 
2 firmaer, RIEMANN ‘Perspirex’ og Allison 
meldte sig også hurtigt på banen med donationer 
af 2 x 36 kg deokugler hver. Efter et indslag på 

TV2-Lorry meldte skrædderiet Nordic Tailors 
sig også, og har indtil videre bidraget ved at sy 2 
dyner. Flere produktionsskoler har også tilbudt 
deres ekspertise, og transportfirmaet ALPI i Her-
ning bidrager med kørsel. 

Din tomme roll-on er mere 
værd, end du går og tror!

I starten af januar 2019 skrev Linda-Maria fra Ærø et opslag i en 
sy-gruppe på Facebook. Hun søgte efter kugler fra brugte roll-
on deo’er for at kunne samle nok til at lave en dyne med fyldet af 
disse til sit barn. På meget kort tid var efterlysningen af kugler 
blevet til et større projekt med en Facebookside, der nåede ud til 
560.000 brugere.

Af Caroline Amalie Falkenberg

Fotos: @kugledynehjaelpen
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Kirsten fra @kugledynehjaelpen kan oplyse, at 
der ventes endnu flere færdige i den kommende 
uge. Hjælpen vælter altså ind, og damerne bag 
projektet har fået hænderne fulde. 

Jeg kunne ikke stå for det smukke initiativ, og 
valgte at melde mig som ambassadør og indsam-
ler i vores lokalområde.
Jeg modtager brugte deo-kugler ved min hoved-
dør i en opstillet kurv. 
Frederiksdalsvej 8C, 1. Tv

Samfundets ‘brug-og-smid-væk’-kultur er ved at 
have talte dage. Vi har snart forstået, at vi alle må 
bidrage. 
Med gode klimadebatter og en affaldssortering i 
vækst i Lyngby-Taarbæk vurderer jeg, at vi sam-
men kan støtte op om projektet for udsatte børn, 
og hjælpe @kugledynehjaelpen. 

  FAKTA 
- Dynerne er gratis
- Du betaler selv porto/transport.
- Brugte kugler og nye kugler blandes ikke.
- Brugte kugler varmebehandles inden brug.

Fortsat fra s. 15

Kender du et barn, der kunne 
have glæde af en kugledyne? 

ANSØG HER
Find den nærme-
ste ambassadører 
og syerske her:

Læs mere på:
www.facebook.com/kugledynehjælpen
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Det glemte, det gamle, det sjove

Mange har savnet den fælles julebelysning i 
Virum de senere år, og med en ny helhedsplan 
og en stærkere forening, håber vi at det lader sig 
gøre igen fra 2019.
Men julen er overstået, og på det gamle billede af 
Virum Torv, er der et interessant minde.

For ikke særligt mange år tilbage var det en 
selvfølge, at der rundt omkring i gadebilledet var 
en telefonboks, så man kunne komme til at ringe 
hjem, når der var behov for det.
Idag skal man næsten være voksen, før man ved 
hvad en telefonboks er.  At tænke sig at skulle 
gå ind i en boks, lukke døren, putte mønter i en 
automat for at kunne ringe hjem til mor og far, er 

idag utopisk tankegang for en teenager.
På billedet ses en telefonboks på Virum Torv. Det 
er et ældre billede med meget gamle biler, men vi 
skal ikke længere tilbage end starten af nullerne, 
før telefonboksen på torvet blev fjernet.

Telefonboksen i Virum

Af Hans-Jørgen Bundgaard

Foto: Arkiv

Foto: Arkiv
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Dette nummers luftfoto starter fra 1981. Der var stadig spændende afgrøder og kornmarker på 
Virumgårds Jorde. Billedet er taget kort før man begyndte at bygge på jordene, og i mellemtiden er 
politistationen væk, og ved at blive erstattet af nyt byggeri. 

Fra marker til en ny bydel i Sorgenfri

Det glemte, det gamle, det sjove - fortsat
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Konkurrence- 
vinder! 

Vinderen af konkurrencen 
i sidste nr. er G. Kielberg, 
som kan afhente sin præmie 
på Sorgenfri Torv nr. 4 hos 
Premier Skilte-Tryk-Foto

Går du med en lille journalist i maven?
Eller kunne du tænke dig at være med i redaktionens 
arbejde på anden vis?

Virum-Sorgenfri Avis er en ung avis, baseret på frivillige kræfter, der godt 
kunne bruge ekstra hænder til eks. fordeling af avisen hver 14. dag til super-
markeder, annoncører og kultursteder. 

Vi tager også gladeligt imod indlæg fra borgerne, og tip om gode historier, 
som nærområdet bør høre. 

Henvend dig til redaktionen på redaktion@virumby.dk, hvis du også gerne 
vil være med til at bringe glæde og spændende nyt til dine naboer!



Hvor mange katte er undsluppet fra tønden?
Tæl kattene, der har gemt sig i avisen, og skriv det antal kat-

te, du kan finde og dit navn, i en mail til 
konkurrence@virumby.dk. 

Konkurrencesiden

Præmien er denne gang sponsoreret af:

Vind et 

fastelavnsris!


