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Lokalt fitnesscenter 
på Virumvej
Der er megen debat om etableringen af fitnesscenteret på Virumvej. Læs om pro-
jektet her i avisen, og få et dybere indblik i planerne og beslutningerne på s. 10.

Bliv medlem af  bestyrelsen i 
Brugsen. Læs hvordan på s. 6

Er der hemmelig trolde i Ge-
els Skov? Læs svaret på s. 4

Sorgenfrihøjhusene i en ufo?           
Læs hvorfor på s. 15

www.virumsorgenfriavis.dk - hver 14. dag

Gratis avis

Af Hans-Jørgen Bundgaard
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Kære læser

Foråret er for alvor kommet til Virum, det er der ingen tvivl om. 
Vintergækker og erantis har længe prydet plænerne, men nu er også 
skovbunden snart dækket af både hvide og blå anemoner. 
Går man en tur i skoven, vil man kunne nyde fuglenes lyde allerede 
fra tidlig morgen. Spætten med sin karakteristiske hakken i stam-
merne, solsortens smukke sang og sanglærken, hvis man er heldig. 

Flere og flere er blevet glade for at bruge naturen til at finde fred i 
sindet, når den travle hverdag tager på kræfterne. Børneinstitutio-
nerne og skolerne bruger skove og parker til leg og læring, og nye 
forældre triller barnevogne. 
Derfor er det en fornøjelse, at mange frivillige hjælper til med at 
holde naturen ren. For der er fortsat problemer med affald, som 
hensynsløst smides på veje og i naturen, også her i vores lokalområ-
de. En fælles indsats er nødvendig for at nå resultater, i vores Virum 
såvel som med de store, overordnede klimaproblematikker. 

For at starte i det små, vil jeg hermed opfordre alle til at tage ansvar 
for vores lokalområde, vore børn og hunde i naturen og selvfølgelig 
hinanden. Brug skraldespande, lommeaskebægere og ryd op efter 
private begivenheder på offentlige arealer. 

I dette nummer af Virum-Sorgenfri Avis kan du læse om et kunstne-
risk lokalt tiltag, skovens hemmeligheder, områdets forretninger og 
andre vedkommende emner. 

Jeg ønsker god læselyst til alle!

Caroline Amalie Falkenberg
Redaktør

Avisen er interaktiv!

Da avisen primært læses 
online, er der indlagt link 

i billeder og tekst, så du 
dirigeres videre og kan 

finde materale til de om-
talte emner. 

Caroline Amalie Falkenberg

Nu kan du også følge 
Virum-Sorgenfri Avis 

på Facebook.
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”Mest sælgende 
mægler i Virum 
for 4. år i træk”
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Troldene i Geels skov
Af Caroline Amalie Falkenberg

Hvis du ankommer fra sydøst, går 
nordpå af grusvejen, og drejer ned 
af den første store vej til venstre, vil 
du efter nogle hundrede meter lægge 
mærke til små stier opad til højre. 
(nordgående) Med al sandsynlighed 
har du ikke tænkt over dem før, for 
da vidste du ikke, hvad jeg nu vil 
afsløre for dig:

Find troldenes gemmested
De tre stier, du møder, vil føre dig op til en hemmelig 
del af skoven, der er kontrolleret af trolde. Troldene 
er hverken farlige eller grimme, men hvis du tager 
børn med, skal du være parat til at besvare spørgsmål 
om anatomi og genitialer, for troldene er nøgne og 
deres køn er blottede. 
Det er nu slet ikke så farligt eller skræmmende, som 
det kan lyde, for troldene er lavet af træ, og er ganske 
fredelige. 

Skabt af en lokal kunstner
Troldene er kreeret af den tidligere professor ved 
Arkitektskolen, Peter Broager, der skabte denne store 
troldefamilie med hunde. Hundene måtte dog fjernes 
grundet hærværk, men troldene står endnu, nogle 
dog uden køn. 

Tidligere stod også en fin bænk oppe på højen. Nu 
kan man sætte sig på nogle stubbe og studere de 
finurlige og sjove trolde. 

Kilde: Naturstyrelsen: https://naturstyrelsen.dk/
naturoplevelser/naturguider/geelskov/sevaerdighe-
der/#trolde

Fotos: arkiv
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Lokalbrugsen på Parcelvej
Af Hans-Jørgen Bundgaard

Tirsdag i sidste uge tog jeg forbi det sidste lille lokale 
supermarked i Virum, en del af Coop Koncernen, 
den lille Lokalbrugs på Parcelvej – tæt ved kommu-
negrænsen til Rudersdal.
Som barnefødt i Furesøkvarteret i Virum, kan jeg 
stadig huske denne butik, da det var Købmand 
Rosengård, der havde den, som en af de mange små 
elitekøbmænd der lå overalt i området. Alene på Par-
celvej lå der dengang 3 andre købmænd. 
Det er mange år siden, og i bygningerne har der 
ligget adskillige små købmænd siden, som alle havde 
en svær tid, men placeringen af forretningen, ret 
langt fra centrum gjorde at Coop kunne se en idé i at 
omdanne den til en lokalbrugs.
Denne formiddag mødte jeg butikschefen Ole Søn-
dergaard, der havde været butikschef i Lokalbrugsen 
stort set siden Brugsen overtog forretningen for  år 
tilbage.

Lokalbrugsen er underlagt Coops regler, og kan 
ikke selvstændigt gøre ret meget uden at spørge 
Coop – og alligevel. Den lille lokalbrugs er blandt 
de 5 brugser på landsplan, som ikke har en bestyrel-
se hvilket vil være med til at styrke den lille brugs. 
Ole vil meget gerne styrke sin lille butik med lokale 
arrangementer både for de mange lokale børn, men 
også for voksne med f.eks. vinsmagning eller lign. 
arrangementer.
Brugsen som forretning har ikke selvstændigt bud-
get til f.eks. annoncering, men bliver der skabt en 
bestyrelse, vil der blive afsat midler til at gennemføre 
lokale initiativer. Bestyrelsen vil også have mulighed 
for at påvirke dele af varesortimentet, så det er ikke 
helt ligegyldigt med en bestyrelse, for som Ole siger, 
vil det gavne de lokale handlende meget, hvis de selv 
kan være med til at udvikle den lille brugs.

En brugerundersøgelse, der hænger uden for 
butikken viser, at kunderne uden tvivl er tilfredse 
med forretningen.

Jeg spurgte til konkurrencesituationen, når nu der 
kom flere store supermarkeder til centrum.

Man kan aldrig vide hvad dette merudbud vil betyde 
for salget i hans forretning, men Ole gav mere udtryk 
for en bekymring omkring den ændring af lukkelo-
ven, der giver de store supermarkeder lov til at have 
åbent hele dagen, også helligdage. På disse dage kan  
lokalbrugsen  se en tredobling i omsætningen i i 
forhold til normalt. Derfor understregede Ole vig-
tigheden i at der kom en bestyrelse til Lokalbrugsen. 
Bestyrelsen bør bestå af lokale ildsjæle som kan se en 
ide i at bevare lokalbrugsen som en drivkraft i lokal-
samfundet – uden denne brugs, vil der være meget 
langt til dagligvarer for de mere end 1000 husstande 
som bor i Furesøkvarteret.  

Meld dig som medlem af bestyrelsen.
Ønsker du at være en del af bestyrelsen, skal du blot 
henvende dig i butikken – så  kan du få en billet til 
generalforsamlingen, der foregår på Virum Skole den 
8. april kl. 18-20. En bestyrelsen skal bestå af butik-
schefen samt en repræsentant for Coop. Derudover 
helst min 3 lokale ildsjæle, der vil det bedste for det 
lokale nærmiljø.
Du kan følge forretningen på Facebook her.

- ønsker at være mere aktiv i lokalsamfundet

Fo
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Virum Bio genopstår!
Virum Bio på Virum Torv, der åbnede 1. septem-
ber 1943, blev lukket i 1973, men vil i efteråret 2019 
åbne dørene endnu en gang - fuldstændig nyrenoveret!

Med det nye byggeri ved siden af Virum Station, der 
bringer en konkurrent på banen, og med omlægnin-
ger på landsplan hos COOP er der taget den beslut-
ning, at Fakta lukkes pr. 1. maj 2019.
Jens Olestrupsen fra COOP udtaler, at der ikke 
længere er kundegrundlag i Virum, da borgerne i det 
nordsjællandske bevæger sig længere og længere væk 
fra en kultur med den type fællesskab, som er repræ-
senteret i det medlemsejede COOP.

Imidlertid har en jysk rigmand, der endnu ikke øn-
sker at blive afsløret ved navn, budt på ejendommen 
med det formål at genetablere Virum Bio, en biograf 
med 1 sal. 

Biografen vil blive indrettet i stil med Reprisen i Hol-

te, hvor indretningen 
er i dunkle toner med 
levn fra en klunketid. 
Rigmanden ønsker at 
indrette salen med kom-
fortable stole og små 
borde, så man kan nyde sine popcorn og sodavand 
med stil, og det vil selvfølgelig betyde et glas vin og 
økologisk snack for de voksne. 

Repertoiret vil være aktuelle film for børn og voksne, 
såvel som klassikere som eks. Casablanca, Dr. Zivago 
og de tidlige Far til 4 film. 

Redaktion glæder sig til at dække åbningsdagen, som 
endnu ikke ligger fast.                               Læs mere på s. 19

Af Caroline Amalie Falkenberg

Foto: arkiv
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Ulrik Nyeland
Ulrik er en mand i sin bedste alder, der i 1993 
valgte at flytte til Virum sammen med sin store 
kærlighed, Pia. Sammen har de sønnerne Ras-
mus og Christoffer på hhv. 19 og 24 år, for ikke 
glemme hunden Mango. 
Ulrik og Pia, begge uddannede optikere, er vilde 
med området, og har drevet virksomhed i Virum 
igennem snart 20 år. Tidligere havde de lokaler 
ved GO’ON-tanken, hvor de ikke var nær så 
synlige, men nu har de overtaget større og lysere 
lokaler midt på Virum Stationsvej .

Historie
Efter en karriere som chefoptiker og direktør, 
startede Ulrik i 2001 rådgivning for større virk-
somheders callcentre. Han hjalp bl.a. TDC og 
Telia med at styrke deres centre, men med det 
aftagende behov for callcentre lagde Ulrik vejen 
om, og besluttede sig for at følge sin passion in-
den for IT-support. Ulrik er autodidakt, og som 
et passioneret menneske og med kendskab til 
branchens mange IT-systemer, var det en selvføl-
gelighed, at han valgte at gå netop den vej. 

Nuværende forretning
Ulrik supporterer mange tandlægeklinikker, da 
han har stor erfaring og viden om deres  data-

basesystemer, som tidligere også blev anvendt 
af fysioterapeuter. Siden 2003 har han hjulpet 
tandlæger i og uden for kbh’s området, og har i 
dag adskillige tandlæger på kundelisten. 
For de mange små erhvervsdrivende, der ikke 
har råd til at have en fast IT-mand ansat, er Ulrik 
guld værd. Han står også klar til at tage imod 
private henvendelser, der i øvrigt kan møde op i 
forretningen med deres tekniske problemer. 

Lille og vågen er bedre end...
Når man ringer til CCC-support, er man altid 
sikker på at tale med samme person, man tidli-
gere har talt med. Det er altså ikke, som i større 
virksomheder, hvor man hver gang skal genfor-
tælle hele problematikken. 

Workshops - hands on
Ulrik forventer, at han inden længe kan starte 
små hold op med undervisning i fx. iPad, PC, 
Mac og telefoner - for især ældre og andre med 
begrænset kendskab til IT/EDB. 
Her skal du kunne komme med dine unikke pro-
blemer, og få hjælp til at løse netop dit problem. 
For at imødekomme alle deltagere vil undervis-
ningen ikke være fastlagt. 
Workshoppen vil forløbe over ca. 2 timer, hvor 
Ulrik kan gå rundt og hjælpe deltagerne. 

Førstehjælp til din PC og Mac
Af Caroline Amalie Falkenberg

Nyt liv på Det Hvide Torv
På Det Hvide Torv ligger 
blandt flere forretnin-
ger CCC-Support, Ulriks 
IT-support, der håndterer 
henvendelser fra private og 
erhverv, som har proble-
mer med teknikken.

Foto: arkiv
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Fremtidsplaner
På sigt ønsker Ulrik sig en fastansat yngre IT-
haj til at hjælpe med i butikken, så der altid vil 
være én til stede med fagkundskaber.
Han ønsker også at skabe meget mere liv og 
trafik på Det Hvide Torv, som i dag består af 
flere forretninger med snævre åbningstider. 
Han drømmer om en Torvedag, som afholdes 
sammen med de øvrige forretninger på torvet. 
Mon ikke vi allesammen bliver inviteret til 
Torvedag inden længe?

Erhvervsoptik i samme hus
Medens Ulrik passer den ene del af forretnin-
gen, driver hans hustru Pia en Erhvervsoptik 
med 4 udkørende konsulenter fra samme 
kontorer. De rådgiver små og store virksom-
heder om skærmbriller, så virksomhederne 
får bedst mulige vilkår, og undgår unødige 
udgifter. 

Foto: arkiv

Foto: arkiv

Når der har været møder i de forskellige politiske 
udvalg, laves der ofte meget lange referater med en 
liste med bilag. 

Vi har trukket dele af referater og dagsordener ud, 
som indeholder emner om Virum og Sorgenfri,  og 
gjort dem tilgængelige på avisens hjemmeside.

www.virumby.dk

Avisen henviser og linker til de håndplukkede em-
ner, men alle kommunale referater og dagsordener 
kan fortsat samtidigt findes på Lyngby-Taarbæk 
Kommunes hjemmeside, www.ltk.dk.

Referater og dagsordener

- avisen har gjort det lidt nemmere
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Der blev på sidste møde i byplanudvalget givet tilla-
delse til et fitnesscenter på Virumvej.
Det er den tidligere Citroen bilforretning, som bliver 
ombygget til et helt nyt fitnesscenter.

Der har som altid været nogle indsigelser mod pro-
jektet, men selvom det ligger i et beboelsesområde, er 
der, ved nærlæsning af ansøgningen, taget hensyn til 
bl.a. larm og støj, så vinduer ikke bliver åbnet i for-
bindelse med træningen, da ventilationsanlæg bliver 
løsningen.
Centret kan blive et af de største i området, for hvad 
man ikke kan se fra vejen er, at der er en stor kælder  
under hele grunden, ikke alene under bygningerne.

Vi har prøvet at komme i kontakt med Fitness 1, der 
flytter ind,  men endnu ikke truffet nogen, der ved 
hvornår man går igang med indretningen og hvornår 

man er færdige.

Fitness 1 har de fleste af sine centre i Jylland, og det 
er det tredie på Sjælland, hvor kæden i forvejen har 
centre i Farum og Roskilde.
Det nye fitnesscenter ligger i et område, hvor givetvis 
mange vil gå eller cykle, når de skal ned at træne. 
Så spørgsmålet er, hvor megen biltrafik der vil være 
ekstra i området når centret åbner.

Redaktionen vil følge det nye center tæt i de næste 
numre af avisen, og håber det vil blive endnu et godt, 
nyt tiltag i Virum og Sorgenfri, der i forvejen gen-
nemgår store forandringer i disse år. 

Du kan læse vedtagelsen fra byplanudvalgsmødet 
her, hvor du også kan se mere detaljerede planer for 
centret.

Nyt Fitnesscenter i Virum
Af Hans-Jørgen Bundgaard

Fitness 1 åbner center på Virumvej

Foto: arkiv

Illustrationer: ltk.dk
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Man forbinder normalt FDF og spejdere med 
naturoplevelser og udeliv, men det er ikke altid natu-
ren der venter.

I FDF Virum, der holder til i den gamle telefonboks 
på Frederiksdalsvej, er det ved at være tradition, at de 
større børn og deres ledere mødes på lejr midt i byen 
fra tirsdag – søndag.

Jeg var nede og besøge børn og ledere, en helt al-
mindelig torsdag aften, og straks jeg kom indenfor i 
boxen, blev jeg mødt af en helt speciel hyggelig stem-
ning. Jeg kom lige efter aftensmaden hvor et hold var 
i gang med opvasken. For en gangs skyld så det ikke 
ud til at være en sur pligt at vaske op, for med musik-
ken højt på ghettoblasteren, så det faktisk ud til at de 
unge FDF’ere hyggede sig.

I et andet rum var der indrettet et større computer-
center, hvor både piger og drenge var i færd med at 
skyde trolde og monstre, og ved bordet ved siden af 
var man gået igang med et af de utallige brætspil, der 
lå i flere store bunker – de, jeg talte med fortalte at 
brætspil et stort hit.
Det er rigtig socialt at spille brætspil sammen, og 
hele denne lejrtype synes at passe rigtig godt ind i en 
fortravlet hverdag.

Jeg spurgte til, hvad der generelt fik teen-
agere til at mødes på lejr i hverdagen. Det danske ord 
’Hygge’ blev brugt flittigt. Normalt mødes man til 
møder en gang om ugen, et par weekender om året 

og hver sæson afsluttes med en eller anden form for 
sommerlejr.

På hverdagslejrene lærer man hinanden at kende på 
en helt anden måde. Man går i skole som man plejer, 
og har man fritidsaktiviteter, foregår det helt nor-
malt. Det der er anderledes er, at man spiser morgen-
mad sammen, og i stedet for at gå hjem til sin familie 
efter skole, går man til boxen, og oplever et dagligt 
fællesskab med de andre kammerater.
Skal der laves lektier, gør man det, så man skal ikke 
være bange for at skolen ikke bliver passet, mens 
man er på lejr. én af lederne, Per Ønnerth, udtalte: 
”Det er lige som at være på efterskole, hvor man er 
sammen socialt efter den daglige skolegang er slut.”

I boxen er der ikke sovefaciliteter, som der normalt 
er på lejrene, men det er klaret ved at der er byg-
get 3 indendørs ”shelters” en ren luksus med bløde 
madrasser i stuetemperatur og uden regn – generelt 
mere luksus end FDF’ere og spejdere normalt er vant 
til, men det kan der også være behov for en gang 
imellem.
Det er ikke fordi FDFerne ikke har prøvet udendørs-
lejr – sidste sommer var mange af de samme, som 
jeg mødte i aften, på 10 dages 
vandretur med telt i det nordli-
ge Sverige og Norge.

Vil du vide mere om 
FDF Virum kan du læse 
det her.

Hverdagslejr i Virum
- en hel uge væk fra de hjemlige sysler
Af Hans-Jørgen Bundgaard

Foto: arkiv

Foto: arkiv
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Borgmesterkage til alle 
Af Caroline Amalie Falkenberg

Fotos: arkiv

Onsdag d. 20 marts var borgere og politikere mødt 
op på Sinatur Hotel Frederiksdal for at fejre borgme-
ster Sofia Osmanis 40 års fødselsdag, som hun selv 
havde budt ind til*.

Mange gæster og gaver
Rummet var pakket, gavebordet måtte tømmes af 
flere omgange for at give plads til strømmen af kurve, 
flasker og kunst, og i midten var en gigantisk lagkage 
stillet frem sammen med varm chokolade og vin. 

Rørende og sjove taler
Borgmesteren tog selv imod alle gæster, og blev hyl-
det med taler og smukke gaver. 
En særlig taler skilte sig ud, nemlig Sofia Osmanis 
yngste datter, Maja på 10 år, der meget modigt talte 
foran alle de fremmødte, og bl.a. takkede sin mor for 
hendes glade humør og kreative væsen, og for tiden 
de tilbringer i hjemmet, hvor Sofia Osmani og døtre-
ne er gode til at fjolle og grine med hinanden. 

Respekt og anerkendelse
En ikke nær så rørende, men meget venskabelig og 
respektfuld tale skulle man høre fra Søren Pape Poul-
sen, der roste sin kollega i høje toner. Og talerækken 
fortsatte. 

Familien til fødselsdag
Sofia Osmanis mand, døtre og forældre var også 
tilstede, og begge døtre var iført smukke blomstrede 
kjoler i stil med de kjoler, deres mor ofte har på. 

En helt speciel gæst, som Sofia Osmani præsentere-
de som sit barn, var C-Bamsen Magnus, som Sofia 
Osmani selv har tegnet. Magnus er partiets pelsede 
maskot, og delte krammere ud til de villige gæster. 

Det var et flot og stilfuldt arrangement, og en elegant 
måde at afholde reception for sig selv som borgme-
ster. 

Tak for invitationen!

Sofia Osmani afholdt forleden en 
privat fødselsdagsreceptionen, og 
indbød både borgere og kollegaer i 
en åben invitation.
Redaktionen var mødt op. 
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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 

Cirkus Arli 
indtager Furesøparken i Virum 
d. 6.-7. april, begge dage kl. 16. 

Billetter kan købes på www.arli.dk

Cirkus kommer til byen
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25 års jubilar 
Frisør Ashy, hvis borgerlige navn er Ardeshir Mo-
nazam, kan 15. april 2019 fejre jubilæum efter 25 år 
med frisørsaloner i Det grønne område. 
Ashy er oprindeligt ingeniør fra Iran, men startede
med at klippe, da han kom til Danmark. 

I 1994 åbnede han salon på Ulrikkenborg Plads. I 
2016 flyttede han ud til Grønnevej under navnet 
Kids Cut, og i dag driver han salonerne ASHY i 
Sorgenfri og Virum.

Ashys overordnede koncept er service og fleksibili-
tet. Han møder gerne ind på skæve tidspunkter for 
at imødekomme kundernes behov, så de kan vareta-
ge familie og job, fortæller han stolt.  

Fo
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Plankeværksmaleri

Lokale borgere havde gang i sprayflaskerne

Sidste weekend skete der endelig mere ved planke-
værket i Virum Bymidte. De, der kom forbi lørdag 
i forrige uge, oplevede hvordan et trist brunt plan-
keværk på få timer blev omdannet til et farverigt 
maleri i en høj kunstnerisk kvalitet.
Redaktionen har bedt de unge kunstnere at be-
skrive med egne ord, hvordan det var at stå en 
lørdag eftermiddag og dekorere plankeværk midt i 
deres barndomsby.

Thomas har skrevet følgende til avisen:
Mig (Thomas), Jesper og et par andre venner, er født 
og opvokset i Virum-Sorgenfri området og beskæfti-
ger os til dagligt indenfor den grafiske verden. 
Da vi hørte om konkurrencen og muligheden for, at 
udsmykke vores gamle kvarter, blev vi rigtigt begej-
strede.
Alt i alt havde vi et par super gode dage, der bød på 
mange forskellige kommentarer og oplevelser, langt 
de fleste super positive!
Vi oplevede alt fra, at blive meldt til politiet, til at 
få 50 kr. af en dame til et par bajere ”for det flotte 
arbejde”. 

Temaet passer rigtigt godt til det udtryk vi arbejder 
med. Vi forestillede os en fremtid hvor jorden er ble-
vet ubeboelig for mennesker og overtaget af robotter
og Virum-Sorgenfri (med de tre legendariske højhu-
se), er derfor, ved at blive transporteret væk i en ufo 
til en ny planet.

Graffiti er et kontroversielt fænomen og vil nok altid 
være det - men vi er glade for at kunne vise en side af 
kulturen, som i bund og grund handler om, at have 
det sjovt og udtrykke sig med nogle farver på en væg. 
Vi håber, at vi kan inspirere andre mennesker til at 
komme ud og bruge deres kroppe og opleve den
glæde, som vi oplever ved at lave graffiti eller street 
art, eller hvad man nu har lyst til. 

Du kan nå at være med

Samme dato som denne avis udkommer er absolut 
sidste frist for tilmelding til konkurrencen, som vi 
håber flere har tilmeldt sig, så vi får lidt forskelligar-
tede motiver til skue for øjnene.
De 3 malere har lovet at udfylde resten af planke-
værket, såfremt der ikke kommer nok malere til at 
dekorere.
Det er Reitan Group (REMA 1000), der er bygherre 
til selve byggeriet og som har lovet at komme med 
præmier til de deltagende. 
Så har du ikke tilmeldt dig endnu, så kan du nå det 
hvis du er meget hurtig da den 1. april er absolut 
sidste dag. Skriv til redaktionen på post@virumby.dk 
og du vil få anvist en plads, hvor du kan male.

Af Hans-Jørgen Bundgaard
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Foto: arkiv
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Der er ingen tvivl om at Virum og Sorgenfri ind 
imellem er hårdt plaget af
indbrud og tyverier. Bl.a. skrev vi tidligere om tyveri-
er af bilernes rat.

Det er altid en rigtig dårlig oplevelse at komme ned 
til sin bil og se den være ødelagt eller komme hjem 
fra en hyggelig aften eller ferie og se hele sit hjem 
gennemrodet. Det er ikke alene det at uvurderlige 
genstande er blevet stjålet, men det er ligeså meget 
det at der har været nogen i ens hjem mens man ikke 
var hjemme og værst af alt at der er nogen frem-
mede,  når man kommer hjem. Det er tidligere set i 
Virum hvor det fik katastrofale følger.

I Virum og Sorgenfri vil vi ikke mere finde os i det.
Vi må i fællesskab kunne gøre noget
Det ville være rart om vi i et samarbejde med kom-
munen og politiet kunne gøre Virum og Sorgenfri 
mere sikkert område mod tyveri og indbrud.

I den forbindelse har vi inviteret Politikommisær  
Jørn Bo Jensen til at fortælle om gode idéer til sik-
ring af vore byområder, både gennem en egen indsats 
men også hvordan vi kan hjælpe hinanden.

I forbindelse med mødet vil der også være tid til 
gode ideer og forslag til en bedre sikring, både gen-
nem skiltning men også gennem en større grad af 
hjælp fra naboer og andre.
Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening står 
for arrangementet, der foregår

Onsdag den 24. april på Virum Gymnasium

Vi håber, rigtig mange vil møde op til en spændende 
og udbytterig aften, hvor vi i fællesskab kan diskutere 
sikkerheden i vores område.

Tilmelding er ikke nødvendig. 
Der vil være en lille forfriskning til de fremmødte.

Vi vil have færre indbrud i Virum 
og Sorgenfri!!!
Hjælp med til at sikre vores by mod tyveri.
Af Hans-Jørgen Bundgaard

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

Når du handler lokalt, 
gavner det nærmiljøet
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Kom og vær med til Seniorugen 18.-24. maj
Sæt kryds i kalenderen. 
Seniorugen byder igen i år på aktiviteter og 
arrangementer, som viser nogle af alle de mange 
forskellige lokale tilbud, som findes i Lyngby-Ta-
arbæk for seniorer. 

Ugen skal udover at være med til at inspirere 
til et sundt og aktivt seniorliv også lægge ki-
men til nye fællesskaber og relationer. 
 
Seniorugen er arrangeret af Lyngby-Taarbæk 
Kommune i fællesskab med lokale foreninger, or-
ganisationer, frivillige og kulturelle institutioner. 

En stor del af ugen er båret af de frivilliges ind-
sats, både i planlægningen og i afviklingen. 

Men der kan stadig bruges praktisk hjælp til fx 
opdækning af borde, oprydning efter det enkelte 
arrangement mv.. Du behøver ikke at være med-
lem af en forening for at give en hjælpende hånd 
med. 

Hvis du er interesseret i at bidrage som frivil-
lig, kan du kontakte tovholder på Seniorugen 
Britta Andersen, BRITA@ltk.dk, 20 51 64 53.

Programmet kan hentes digitalt på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside fra 
den 26. april www.seniorugen.ltk.dk og i trykt udgave på bl.a. Stadsbiblioteket og i 
Borgerservice. 

Tilmelding åbner den 30. april kl. 10.00.  

Vil du give en hjælpende hånd 
med under Seniorugen?

Program

Foto: arkiv
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Af Hans-Jørgen Bundgaard

Fordi vi ikke kan finde ud af at holde vores by ren!
Hvorfor affaldsindsamling?

I den forgangne uge var der igen indsamling af affald 
hvor bl.a. skoler og institutioner deltog.  Vi mødte en 
gruppe fra Børnehaven Prinsessehøj i Sorgenfri, som 
var igang ved baneskråningen bagved højhusene, og 
der var nok at tage fat på.

Det er rigtig fint, at mange stiller sig til rådighed, når 
der skal ryddes op, men det burde faktisk være unød-
vendigt. Vi har nogle flotte byområder, og der har de 
seneste år været rigtig meget fokus på vor særegne by 
med de  særlige naturområder, som vi skal værne om. 
Man kan derfor undre sig over, at det er nødvendigt at 
lave affaldsindsamlinger, fremfor at borgerne løbende 
undlader at smide affald alle vegne.
Selvfølgelig ved vi, at der færdes mange i Sorgenfri og 
Virum, som ikke bor i vore byer, men man skal nok 
være lidt naiv at tro, at det kun er gennemrejsende der 
står for svineriet – vi er selv en del af problemet.

Man kan diskutere om der er nok af skraldespande 
men de fleste har en lomme, et indkøbsnet eller en fri 
hånd som kan tage affaldet med hjem eller til nærme-
ste skraldespand i stedet for blot at smide det i natu-
ren. Et tydeligt tegn på at det er lokale der er med til 
svineriet er, at postbutikken på Grønnevej har været  
nødt til at skilte med at kunderne ikke pakker pakker-
ne op og efterlader sig kasser og papir ”det er der nok 
andre der samler op for mig”.

Det ville være rart og spare en masse frivillige hænder, 
hvis vi alle tænker over at tage vores affald med hjem 
eller i skraldespanden – og så i øvrigt på en høflig 
måde fortælle andre, at det ikke er velset i vores områ-
de, bare at smide affaldet fra sig.

Men trods denne lille opsang – så tak til de frivilli-
ge, der i ugens løb, gjorde en indsats for at fjerne det 
affald, som mange åbenbart synes er en naturlighed at 
smide i vores dejlige natur.

Ekstra Salon: 
Tirsdag den 9. april 2019 kl. 17.30 – 19.30

Fra Nørrebrodreng til kongelig hofleveran-
dør - v/ Erik Bering, blomsterdekoratør

Pris kr. 180,00 incl. kaffe, let anretning, øl-vand-vin, 
lotteri.

 
Tilmeldingsfrist senest den 7. april 2019. 

 
For tilmelding kan du ringe til 51500782 eller sende 

en mail til birgithald50@gmail.com.
Du kan også tilmelde dig via hjemmesiden www.

birgithald.com/kontakt eller online.
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Konkurrence- 
vinder! 

Vinderen af konkurrencen, og dermed 
et signeret eksemplar af ’Den, der lever 
stille’ er Kjeld Andreasen, Grønnevej 

255, som kontaktes direkte, og som kan 
afhente præmien hos Premier Skilte, 

Sorgenfri Torv 4, 2830 Virum. 
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Fortsat fra side 7.

Virum Bio genopstår så vidt vi ved ikke. Artiklen 
er redaktionens aprilsnar, og vi deler papirserviet-
ter og kram ud til de, der blev krænkede.
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