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Boldspil 
og leg 
for hele 
familien 

Lokale kunstnere åbner dørene 
til deres hjem. s. 12

Virum Gymnasiums popularitet 
er stigende. Læs mere på  s. 13

Isabella på 17 har autisme - hun 
har fundet hjælp. s. 10

www.virumsorgenfriavis.dk - hver 14. dag

Gratis avis

Af Caroline Amalie Falkenberg 

Virumhallen er fuld af liv og glade 
børn den 1. lørdag i hver måned, 
når Virum-Sorgenfri Håndboldklub 
afholder træning for børn i alderen 
2-5 årige og deres familier. 

”Børnene kan sagtens overskue det, 
når det kun er en gang om måne-
den”,  fortæller en far, der i øvrigt 
har børn på flere hold i klubben. 

Læs mere om træningen på s. 11.
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Kære læser – kære medborger

Virum-Sorgenfri Avis vil gerne være en avis, der i høj grad lever på 
troværdighed – men  én dag om året er lidt anderledes. Derfor tillod 
vi os at lave en lille spøg den 1. april – en spøg, som faktisk viste sig 
at blive et samtaleemne over hele byen.

Som redaktør besøger jeg ofte rigtig mange forretninger, når avisen 
udkommer, for at bringe avisen så langt ud, som muligt. 
Denne mandag, hvor jeg var rundt i byen, var lidt anderledes, Jeg 
havde en klar fornemmelse af, at denne lille spøg havde sat gang i 
rigtig megen snak i byen – nogle hoppede í med begge ben, andre 
fandt ud af spøgen, og blev ikke narret – og sådan skal det jo være 1. 
april. 
Generelt blev jeg denne formiddag mødt af rigtig mange borgere, 
som læser avisen både på nettet, men også i papirudgaven, og det 
varmer jo lidt om hjertet på en redaktør.

Men det skal ikke alt sammen dreje sig om fake news.
Påsken er over os, og påskeliljerne springer op af jorden overalt, så 
det grønne landskab i vores byer bliver prydet med de gule liljer 
overalt. Der er kommet liv i vores parker, cyklerne er kommet frem 
og blevet pudset af, og det store overtøj er skiftet ud med lette bluser, 
og når det er rigtig varmt kommer huden frem på arme og ben.

Redaktionen ønsker alle en rigtig god påske – vi har i anledning af 
påsken bedt sognepræst Kristian Tvilling, Virum Kirke, om at skrive 
et lille indlæg for at introducere højtiden.

Venlig Hilsen
Hans-Jørgen Bundgaard

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. 

Nu kan du også følge 
Virum-Sorgenfri Avis 

på Facebook.

Hans-Jørgen Bundgaard
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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 
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Påsken er over os, og for mange er den et tiltrængt 
pusterum i et hektisk arbejdsliv – den største af de 
mange små ferier, som foråret er fuld af.

Der er også mange traditioner, der knytter sig til 
påsken. Med julens madorgier på sikker afstand har 
kvalmen fortaget sig, og vores indre ædedolk opstår 
fra de døde, så vi er klar til en runde med påskefro-
koster, lammekøller og påskeæg – med alt, hvad det 
indebærer af ekstra kilo på sidebenene, promiller i 
blodet og glædeligt samvær med familie og venner.

I kirken er påsken også noget ganske særligt, efter-
som vi her fejrer opstandelsen. Helt konkret er høj-
tiden bundet op på, at Jesus palmesøndag rider ind i 
Jerusalem på et æsel, spiser sit sidste måltid med sine 
disciple skærtorsdag, bliver korsfæstet langfredag og 
opstår fra de døde Påskedag.

Det er opstandelsen, der fra begyndelsen har været 
kernen i den kristne tro, og havde der ikke dengang 
for snart 2000 år siden været en del mennesker, der 
på den ene eller anden måde havde oplevet Jesus som 
opstanden, ville kristendommen aldrig være blevet 
til.

I dag er det så som så med troen på Jesu opstandelse. 
En undersøgelse viste for nogle år siden, at 27% af 
befolkningen tror på et liv efter døden, men kun 21% 
mener, at Jesus opstod fra de døde. Med andre ord er 
der tilsyneladende en del, der mener, at opstandelse 
i en eller anden form er realistisk nok – bare ikke for 
Guds søn. Den må vi længere ud på landet med.

Det er selvfølgelig absurd, men jeg er ret sikker på, at 
det mere skyldes selve undersøgelsen, end det skyldes 
dem, der har besvaret den. Der er nemlig den grund-
læggende fejl ved den slags undersøgelser, at det er 
umuligt at vide, hvad der præcist ligger i spørgsmå-

let.
Fra tid til anden kører der i medierne en sag med en 
eller anden præst, der har fået udtalt noget uheldigt 
eller misforståeligt omkring opstandelsen – og i en 
mediekultur som den gældende, hvor man næsten 
kun kan nå at svare ja eller nej på et enkelt spørgs-
mål, kan det næsten kun gå galt.

Tror du på opstandelsen? Svarer man ja, bliver man 
stemplet som primitiv bibelfundamentalist, og svarer 
man nej, bliver man stemplet som komplet uegnet 
til at være præst, fordi man ikke selv tror på et ord af 
det, man står og siger.

Er der endelig plads til en smule nuancer, bliver 
det aldrig til andet end den fuldstændig ligegyldige 
diskussion om, hvorvidt Jesus opstod rent fysisk med 
den samme krop som før, eller om han genopstod i 
en form for åndeligt legeme. Det sidste bliver vist nok 
i brede kredse anset for at være halvvejs kættersk, 
selvom det er den mulighed, der ligger tættest på de 
bibelske beretninger.

Men den virkelig spændende diskussion af, hvad op-
standelse betyder udover Jesu helt konkrete opstan-
delse langfredag, og diskussionen af, hvad opstandel-
sestro også vil sige – den når vi aldrig til. Og det er 
ærgerligt, fordi opstandelsestro på mange måder er 
fuldstændig grundlæggende for vores liv, også selv-
om vi ikke altid er bevidste om det.

Tro er nemlig ikke bare et spørgsmål om at afgøre 
sig for, om en eller anden forestilling er sand eller 
falsk. Tro er heller ikke en modsætning til viden eller 
videnskab. Tro er et perspektiv på verden og på andre 
mennesker, som vi alle bliver fattigere uden. Og det 
gælder også opstandelsestroen.

Fortsættes på s. 6

Stor opstandelse
Af Kristian Tvilling, Præst i Virum Kirke
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Tro og viden er lige nødvendige i vores tilværelse, 
uanset om vi vil det eller ej. Viden kan være livsnød-
vendig. Fx kan en grundlæggende forståelse af tyng-
dekraften få os til at flytte os, inden vi får et koncert-
flygel i hovedet, ligesom en viden om bakterier kan 
afholde os fra at spise store mængder af jordbakterier.
Til gengæld er det troen, der får vores tilværelse til at 
hænge sammen og give mening. Tro handler nemlig 
om tillid til alt det, der aldrig kan bevises – eller for 
den sags skyld modbevises – men som vi ikke desto 
mindre er dybt afhængige af.

Vores liv bliver et helvede, hvis vi ikke kan have tillid 
til, at vores nærmeste elsker os, og at de fleste andre 
grundlæggende vil os det godt – men det vil aldrig 
kunne bevises. Og erfaringer fra koncentrationslej-
re under Anden Verdenskrig viser, at man ikke kan 
overleve uden en tro på, at der er en mening med 
tilværelsen, og at man ganske enkelt bukker under, 
hvis ikke man kan bevare et håb for fremtiden. Men 
at forsøge at føre et bevis i den sammenhæng, er selv-
følgelig meningsløst.

Og det er her, opstandelsestroen kommer ind i bil-
ledet. Opstandelsestroen er ikke udelukkende en tro 
på, at noget bestemt er sket i en fjern fortid. Det er 
også troen på, at det værste kan vendes til det bedste 
– at det ikke altid er døden, der får det sidste ord.

Det kan godt være, mit liv og min tilværelse kan ligge 
i ruiner lige nu – men det er til at bære, hvis jeg tør 
tro på, at det ikke er det sidste, der er at sige om mit 
liv. Det kan godt være, vi kan opleve kriser i person-
lige forhold, men enhver konfrontation med andre 
mennesker bliver fatal, hvis ikke man tør tro på, at 
selv brudte forhold kan live op igen. Selv når vi for-
bryder os mod et andet menneske, må vi holde fast 
i, at tilgivelsens mulighed altid også er opstandelsens 
mulighed.

Opstandelsestro – og altså påske – handler derfor 
også om at tro på, at det aldrig er for sent at gøre 
en forskel, uanset hvor sort alting ser ud. Alt håb er 
aldrig ude, og selv de tristeste udsigter kan føre til en 
stor opstandelse.

Fortsat fra s. 5

Husker du?
- En musikalsk hyldest til glemte minder, af Teatergrad.

Søndag d. 28 april, kl. 15.00
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lundsvej 8, 

Lyngby

En ældre mand sidder på et plejehjem. Han er ale-
ne. Han har fødselsdag, så vidt han husker … Det 
kniber voldsomt med hukommelsen. Men fra tid til 
anden vælter minderne frem. Minder fra arbejdslivet, 
minder om kvinder, minder om familien og musik 
… Altid musik!
Husker du? er et rørende og humoristisk portræt af 
et liv, hvor hukommelsen er sat ud af spil, og hvor 
musikken bliver nøglen til livet. 
Kan du forestille dig at din erindring er et fragmente-
ret landskab, hvor minder om et langt liv dukker op 
i brudstykker. Husker du er en musikalsk hyldest til 
erindringen. Det er et portræt af livet som dement. 
Hvor glemslen er kommet snigende. Hvad betyder 
det for den ramte? Hvad betyder det for den pårø-

rende, når man ikke længere deler erindringer og 
minder? Forestillingen kan gøre stof til de samtaler 
der bryder mure ned og når ind til sårbarheden i og 
omkring demens. 
Ca. 80.000 mennesker i Danmark er ramt af demens. 
Med Husker du får du et indblik i hverdagen for den 
demensramte. En hverdag som ofte ikke er synlig for 
andre end de ramte, plejepersonalet og deres pårø-
rende. 

Forestillingen er skabt af folkene bag Det Flyden-
de Teater, så det er med stor glæde vi viser den her i 
Lyngby.

Billetter via teatrets website – http://www.sorgen-
friteaterforening.dk/ - eller i døren fra en time før
Medvirkende: Rolf Hansen
Sangere: Marie Louise Von Bülow + Christine Worre 
Kann
Instruktør: Pelle Nordhøj Kann
Dramatiker: Andreas Garfield
Musikalsk arrangør: Astrid Vang-Pedersen

SORGENFRI TEATERFORENING PRÆSENTERER SAMMEN 
MED KULTURSTEDET LINDEGAARDEN: 
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SENIORUGEN
18.-24. maj 2019

Et godt og aktivt seniorliv
Kom og deltag i Seniorugen, som byder på forskellige aktiviteter 
og arrangementer på og udenfor Stadsbiblioteket i Lyngby og  
rundt omkring i Lyngby-Taarbæk Kommune.

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

biblioteket og i Borgerservice. Tilmelding åbner den 30. april kl. 10.00. 
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Det er velkendt at fysisk aktivitet bl.a. hjælper os til 
at:

• Sove bedre
• Blive gladere og mere tilfredse
• Styrke vores hjerte- og kredsløb
• Få stærkere muskler og knogler
• Holde alle de kedelige livsstilssygdomme på 

afstand

I takt med fremkomsten af grønne spirer i jordbun-
den, pibler mange mennesker ud på stræder og stier 
for at nyde forårsluften og bruge deres krop. 
Men det er ikke alle, der synes, det er lige let at 
komme i gang. Andre har ikke lyst til at bevæge sig 
alene rundt om aftenen, hvor der måske netop er hul 
i kalenderen til at snøre aktivitetsskoene. 

Flere i lokalområdet har derfor oprettet små cykel-, 
løbe- og gågrupper med genboer, naboer og andre, 
der bor tæt på. Faste tidspunkter på bestemte dage i 
løbet af ugen gør planlægningen nem. Forberedelsen 
er minimal og kræver intet transportmiddel. 

Sidegevinsten ved at røre sig i fællesskab, er givetvis 
et tættere lokalt sammenhold. Og hvem ved, måske 
kan nye ideer til gavn for lokalområdet opstå på en 
tur med naboen og udsigt til vand og skov.

Så tag din nabo under armen, og kom ud og rør dig!

Eller tilmeld dig Facebookgruppen Virumpigernes 
Gåtursgruppe, som ofte går ture torsdag aften. 

Lægens ord
- en klumme af læge Signe Neumann Andersson

Vi er priviligerede her i Virum - omgivet 
af skøn natur og uendelige muligheder 
for aktiviteter, der kan holde os sunde 
og stærke. Der er mange fordele ved at 
dyrke motion i vores grønne område, og 
nu kan vi føje en ekstra til listen.

Gør det med din nabo! 

Vi byder et stort velkommen til Signe Neumann 
Andersson, der fremover vil skrive en klumme om 
bl.a. fællesskabs- og klimarelateret sundhed. 

Signe er uddannet læge, 
og har både erfaring fra 
sundhedsvæsenet og det 
private erhvervsliv. Hun 
har stor interesse for lokale 
fællesskaber, og vil som 
udgangspunkt skrive lidt 
her i avisen, når hun kan 
kombinere sundhedsfaglig 
oplysning med lokale ini-
tiativer, der styrker sam-
menholdet i vores by. 

Vi håber, hun kan inspirere jer læsere til at værne 
om jer selv, hinanden og det store fællesskab. 

Tag godt imod Signe!

Mød redaktionens nyeste 
medlem.
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Møde om borgerinddragelse i Sorgenfri
Det stort anlagte startmøde med borgerdialog om Sorgenfri 
og den planlagte planproces 8. april  blev desværre aflyst. 
Årsagen var, at der har været rejst tvivl om det er den rette 
proces og indhold, hvorfor den valgte rådgiver/facilitator har 
meddelt kommunen, at de ikke ser sig i stand til at påtage sig 
opgaven.
På kommunalbestyrelsesmødet den 10. april blev det imid-
lertid besluttet at fortsætte processen, der i givet fald vil være 
med en ny rådgiver.
Hvornår processen går i gang, er der ikke sat nogen dato på.

Lottenborg og Kongevejen (det gamle Irma)
Begge disse to emner omtalte vi i en tidligere udgave af Vi-
rum-Sorgenfri Avis. De har begge været oppe at vende igen 
på byplanudvalgets møde den 10. april. 
Du kan læse referat fra mødet her.

Landbrugsmuseet
I økonomiudvalgets referat står der om en hensigtserklæring 
hvori man ønsker at sælge Kongevejen 79 (det tidligere land-
brugsmuseum) til en international skole.
Der er ikke nævnt, om der er tale om etablering i de eksiste-
rende bygninger, eller der skal bygges nyt.
Du kan se referatet her.

Referater fra Kommunen

Find  flere på www.virumby.dk
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Af Anne-Sophie Erichsen - Boblberg

Efter at Isabella var blevet diagnosticeret med 
autisme, søgte hun et fællesskab, der kunne sæt-
te sig i hendes sted, og hjælpe hende til at kunne 
kontrollere sin autisme. Takket være Boblberg, 
har Isabella fundet den hjælp og støtte, hun havde 
brug for. Læs hele hendes historie her: 

Isabella, som i dag er 17 år gammel, er 
født, opvokset, og bor til dagligt i Virum. Her har 
hun sin daglige gang med familie og venner fra lokal-
området, men fik for et halvt år siden diagnosticeret 
autisme, som gjorde, at hun søgte et ekstra fælles-
skab, der kunne sætte sig ind i de tanker, som hun 
gik med til hverdag.
Autisme er en medfødt psykologisk udviklingsfor-
styrrelse, som ikke er til at se, men tilstanden medfø-
rer en anderledes måde at opleve verden på, hvilket 
kan give udfordringer i forhold til at indgå i sociale 
sammenhænge og kommunikere med andre menne-
sker. 

Isabella søgte derfor nogle, som kunne relatere, støtte 
og hjælpe hende med de problemer, som hun gik 
rundt med, så hun selv kunne komme til at kontrol-
lere sin autisme. En dag stødte Isabella tilfældigt på 
et opslag fra Boblberg, og blev straks nysgerrig på 
platformen. Hun oprettede sig som gratis medlem, 
og begyndte at undersøge platformen yderligere 
med stor interesse. Efter at Isabella havde udforsket 
platformen og de mange digitale opslag i form af 
”bobler” i sit lokalområde, besluttede hun sig for at 
oprette sin egen ”bobl” – og det gav pote. Ikke lang 
tid efter havde Isabella fået flere henvendelser på sit 
opslag fra andre borgere i lokalområdet, og har i dag 
fundet nogle mennesker, som kan give hende den 
hjælp, og støtte, som hun manglede.  Efter at have 

brugt platformen har Isabella i dag slet ikke brug 
for den samme form for hjælp, som hun havde til at 
starte med, men har fundet et godt netværk og nogle 
værktøjer, som hun bruger i hverdagen, der virker 
godt for hende. 

”Boblberg er en fantastisk idé. Det samler folk, får 
folk til at mødes, og giver folk den hjælp og støtte, 
som de har brug for.”, siger Isabella. 

Efter at Isabella havde fundet hjælp, har hun efter-
følgende været inde på Boblberg, og set at der nu er 
kommet endnu flere ”bobler”, der berører samme 
emne som hendes eget. Det er hun rigtig glad for, og 
håber at andre får samme succesoplevelse, som hun 
selv har fået. For som Isabella selv siger:

”Fællesskaber er vigtige – også for dig. Man kan 
starte med at se, hvad der ligger derinde, og man kan 
helt sikkert finde nogen, der står i samme situation 
som dig selv. Nogen der står med samme problemer 
som dig, og det er de bedste til at hjælpe. Dem der 
kan relatere til situationen, er den bedste støtte. De 
kan måske endda hjælpe med et problem, man ikke 
vidste man havde”.

På Boblberg er mulighederne mange, der findes folk 
i lokalområdet, som søger hjælp og støtte til psykiske 
lidelser som: autisme, angst og depression, men også 
andre interesser som: venner/veninder, madklubber, 
træningsmakkere, reservebedsteforældre, rejsemak-
kere og meget mere. Læs mere om Boblberg her og 
find nogle med samme interesser som dig i dit lokal-
område: https://boblberg.dk/

Isabella fandt hjælp til at kontrollere 
sin autisme

FAKTABOKS
Boblberg.dk er en gratis digital borger-til-borger 

platform, hvor man kan finde nye fællesskaber, på 
baggrund af fælles interesser og/eller oplevelser. 
Boblberg samarbejder i dag med mere end 25 af 

landets kommuner og Røde Kors, og har mere end 
150.000 medlemmer på platformen. 

Læs mere om Boblberg her: https://boblberg.dk/

Privat foto
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I Virumhallen er der 1. lørdag i måneden håndbold-
træning for de helt små 2-5 årige. Op mod 75 børn 
og deres forældre møder op til frisk leg og motion, 
og de fylder nærmest ingenting i den store hal. Træ-
nerne kan sagtens råbe dem op, da Gitte er udstyret 
med en lille diskret mikrofon. Familier fra Virum, 
men også flere af de omkringliggende byer; Farum, 
Birkerød, Lyngby og Værløse valfarter til træning, 
fordi det simpelthen er et super arrangement, synes 
alle de forældre, jeg nåede at tale med. 

Da det er de helt små, der skal trænes, er det ikke 
komplicerede kasteteknikker og hård fysisk træning 
der er på programmet, selvom det godt kan give røde 
kinder på forældrene.

Til en start får alle børn og forældre lov til at løbe 
rundt og lege med de kulørte redskaber, trænerne 
Annette, Gitte og Anni har lagt frem. De basker til 
balloner med fluesmækkere, kaster bolde gennem 
huller og net, svinger hulahopringe og går på line. 

Selve træningen består af opvarmning med løb, 
tramp, gadedrengeløb og listen. Derefter kastes der 
bolde til hinanden på forskellige måder, bl.a. hvor 
den ene med armene danner en ring, og den anden 
skal ramme igennem. 

Børnene instrueres i at løbe rundt og orien-
tere sig på banen efter de farvede striber, der angiver 
hhv. håndboldbanen, badmintonbaner mv.. Der er 
løbes efter og fanges bolde, og både forældre og børn 
får pulsen op og trænet boldøjet. Sidst i træningen 
hentes den store faldskærm, som altid trækker op-

mærksomhed med sine mange farver og evne til at 
danne hule for alle ungerne. 
Sjovest af alt er dog, når de to trænere, Annette og 
Gitte, løber forbi børnene, der står i række, og som 
skal ramme trænerne med tennisbolde. DET kan få 
de små poder til at koncentrere sig. 

Mange forældre deltager i træningen, men nogle 
forældre har trukket sig ned i den ene ende af hallen, 
der i dagens anledning er blevet indrettet med en lille 
forhindringsbane og legetøj, for der kan de mindre 
søskende tumle rundt og blive aktiveret. 

Træningen for de helt små, der har eksisteret i ca. 20 
år, har helt klart et islæt af håndbold, men selv for 
den boldblinde er der rig mulighed for at være med. 
Og til træningen med de tre vidunderlige damer, kan 
man komme, som man er, uanset om man er iklædt 
tylskørt eller har to sutter i munden. Det skal jo være 
en fornøjelse at gå til håndbold i Virum-Sorgenfri 
Håndboldklub. 

Der er 2 gange tilbage i sæsonen, 4.maj og 1.juni
Kom og vær med!

Håndbold for 2-5 årige
Af Caroline Amalie Falkenberg

Foto: arkiv

Foto: arkiv

Fo
to

: a
rk

iv



Virum-Sorgenfri Avis - 16. april  - 2019                                                                                                             Side 12

Åbne Døre -

Fo
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Traditionen tro inviterede Åbne døre i forrige week-
end indenfor hos de 22 kunstnere, der er medlem af 
foreningen. I Virum-Sorgenfri bor de 13 af kunstner-
ne, og vi besøgte den ene af dem.
Hanne Isabelle Pedersen er smykkekunstner og har 
været det siden 2006 – startende som en hobby, side-
løbende med sit job som sygeplejerske.  
Efter pensionen, har der været lidt mere tid til smyk-
kerne, om end det stadigvæk er en hobby.   

Til åbne døre havde Hanne  smukt indrettet sin stue 
som et ”smykkegalleri”,  hvor hjemmet var præget af 
et stort engagement indenfor smykkekunsten.
Jeg fangede Hanne i sit værksted, hvor hun udvikler 
sine mange designs, og fremstiller smykker efter egne 
designs, men også på bestilling. 
Derudover tilpasser hun smykker, og tilretter smyk-
ker, som kunderne selv har med.

Hanne fortalte at der i weekenden havde været over 
40 besøgende, nogle af dem gengangere, men også 
mange nye, som var interesseret i at se hendes om-
fattende produktion, og salget havde da også været 
fornuftigt, fortalte Hanne.

Næste Åbne Døre: August 2019 på Nordre Mølle
og Onsdag 20 marts 2020

Og man kan altid kontakte Hanne på 
tlf.  25 75 44 44 for en aftale om en fremvisning.

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

Af Hans-Jørgen Bundgaard

Vi besøgte én af kunstnerne
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Med foråret kommer solen, de lysende farver, 
varmen og udelivet. Det gælder for os alle. Der-
for rykker elementer af undervisningen på Virum 
Gymnasium også udenfor nu. De mange bord-bæn-
ke-arrangementer fyldes hurtigt med elever og deres 
computere, og der arbejdes med alt fra demokrati til 
algebra, tales forskellige sprog og diskuteres moderne 
litteratur. Forårets komme betyder også, at 2.g’erne 
har været på studieture, 3.g’erne har netop afleve-
ret en af deres eksamensopgaver, og 1.g’erne møder 
andre former for faglighed, ligesom det også er 
perioden, hvor vi planlægger det kommende skoleår. 
Derfor er det med stor glæde for os alle at se de fine 
søgetal for det kommende skoleår. 

Generelt er  søgetallene til ungdomsuddan-
nelserne på de gymnasier vi normalt sammenligner 
os med faldet. Lokalområdets uddannelsesniveau 
betyder at søgefrekvensen er meget høj netop her. 
Det er det område i Danmark med flest uddannede 
med en længerevarende uddannelse, herunder PhD 
og master – og derfor er det ikke underligt at mange 
unge følger forældrenes uddannelsesniveau. 

I Lyngby Taarbæk  er søgefrekvensen til de gymna-
siale uddannelser på 87,9%, i Rudersdal på 92,5%, i 
Gentofte på 91,3% og i Gladsaxe på 76,7%. Det er de 
fire kommuner, vi på VG får flest elever fra. Un-
dervisningsminister Merete Riisager har i dag, den 
10.4., været i nyhederne med besked om, at tre af 

de førnævnte kommuner skal lave handleplaner for, 
hvordan de får flere på erhvervsuddannelserne. Som 
borgmester Jens Ive fra Rudersdal siger ”Vores bidrag 
til samfundet er at sende flere på de videregående ud-
dannelser” – efter de har taget en studentereksamen. 
Jeg er stolt af at være rektor i et område på et gymna-
sium, hvor rigtig mange tager en studentereksamen.

På trods af den høje frekvens mangler der elever til 
gymnasierne i området. Jeg er derfor meget glad for 
det fine søgetal i år. Vi har modtaget flere ansøgere 
end sidste år og har ansøgere til mere end 13 klasser. 
Jeg er sikker på, at læreres og elevers daglige indsats 
for at skabe et gymnasium med god og relevant dyb-
delæring, en rar stemning og en rummelighed giver 
vores gæster et godt indtryk af VG. Viden og Glæde 
er ikke bare et motto. Det er ægte og udleves. Det 
bliver fortalt i området – og det giver grobund for et 
fint søgetal. Det er vi på VG meget taknemmelige for. 
Så kan vi nemlig fortsætte den gode udvikling VG er 
i med fokus på gode skrivekompetencer, kommuni-
kative evner, indsigt og udsyn, dannelse indenfor og 
ved siden af fagene, samarbejde med grundskoler, 
videregående uddannelser, virksomheder m.m.m. 
Alt sammen for at gøre eleverne klar til at indgå som 
samfundsborgere i lokalområdet, nationalt og glo-
balt. – Og til at tage netop den uddannelse de ønsker 
efter endt studentereksamen.

Godt forår til alle.

Forår og grøde 
på Virum Gymnasium

Af Rektor Mette Kynemund

Foto: arkiv

Foto: arkiv
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DIT, MIT & 
VORES
VIRUM

HUSK OS, HVIS DU OVERVEJER
SALG AF DIN BOLIG!

KONTAKT OS NU PÅ 
TLF.: 4595 1027, ELLER 
MAIL: 2830@ESTATE.DK

Estate Virum & Holte
TÆT PÅ DIG OG DET LOKALE LIV
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På generalforsamlingen i Lokalbrugsen på Par-
celvej, blev der d. 8., april stemt en bestyrelse 
ind, så Lokalbrugsen nu er kommet i det fine 
selskab med egen bestyrelse, og dermed giver de 
lokale kunder et talerør overfor Coop. 

Der er samtidigt åbnet muligheden for at lave 
medlemsarrangementer. Borgene kan derfor 
se frem til mere liv i den lokale brugs i form af 
f.eks. vinsmagning, arrangementer for børn, 
samt mulighed for et ændret vareudbud.

Butikschef Ole Søndergaard fortæller os, at be-
styrelsen bliver konstitueret på det første besty-
relsesmøde, der finder sted den 23. april.

Så fik Lokalbrugsen sin bestyrelse
Af Hans-Jørgen Bundgaard

Foto: arkiv
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Standerhejsning
i Virum-Sorgenfri Tennisklub 

Søndag den 28. april 2019 kl. 15.00

Officiel åbning af banerne. Spil, leg og hygge. 
Mulighed for familietennis. Introduktion af de 

mange medlemstilbud i udendørssæsonen. Mød 
vores 1.hold for herrer og damer. Gode tilbud fra 

Transocean Sport. Mulighed for at bestille nyt 
klubtøj. Lækker mad fra grill.

VST er klar med et alsidigt og fleksibelt trænings-
forløb til personer, der på en 

uforpligtende måde har lyst til prøve kræfter med 
tennissporten. Læs mere om voksenintroduktion i 

klubbladet eller i VST.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Når du 
handler lokalt, 

gavner det 
nærmiljøet

”Mest sælgende 
mægler i Virum 
for 4. år i træk”

ANNONCE?
Kontakt avisen på 
60 66 76 26 eller 
annonce@virumby.dk



Virum-Sorgenfri Avis - 16. april  - 2019                                                                                                              Side 17

Københavns Lufthavn er en international hub og 
Nordeuropas gateway for passagerer, lufthavnssel-
skaber og cargo med World Press faciliteter, drift, 
butikker, hoteller og parkeringsfaciliteter.
 
Ved at sikre, at vi har de rette kompetencer, proces-
ser og den rette indstilling og adfærd, kan vi tilbyde 
det helt rigtige mix af effektivitet, sikkerhed, kvalitet 
og service til alle vore kunder, herunder passagerer, 
luftfartsselskaber og samarbejdspartnere og hermed:
• Levere værdi for pengene på alle områder, og 

fortsat introducere nye innovative produkter og 
services, der indfrier deres forventninger.

• Behandle vore passagerer som gæster og tilbyde 
dem attraktive løsninger i skandinaviske rammer.

 
Vi skaber vækst og fremmer en bæredygtig udvikling 
for såvel CPH som regionen ved at:
• Levere en effektiv infrastruktur og let adgang til 

regionen i tæt dialog med de relevante interes-
senter.

• Investere i fremtiden og derved blive Nordeuro-
pas gateway.

 

Susanne Frank er VIP chef i Københavns 
Lufthavn, og således hende, der tager imod sports-
stjerner, kongelige, statsoverhoveder og store stjerner. 
Det er ikke noget man sætter nybegyndere til, det 
kræver erfaring, og det har Susanne Frank. Hun har 
været ansat i Københavns Lufthavn i 36 år, og siden 
2009 har hun haft titlen VIP-chef.

”Arbejdet som VIP chef i 
lufthavnen og lufthavnens fremtid”

Tirsdag den 30. april 2019 kl. 17.30 – 19.30.
Pris kr. 180,00 inkl. kaffe, let anretning, øl-vand-vin, lotteri.

v/ Susanne Frank, VIP chef CPH Kastrup

Foto: arkiv
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Af Niels-Kristian Petersen

Lidt lokalhistorie fra vort område

Lokalbrugsen
I sidste udgave af Virum-Sorgenfri Nyt, nr. 6. 1. april 
2019 var der en artikel om Lokalbrugsen på Parcel-
vej.

Postkortet fra ca. 1905 fortæller os, at det ikke er en 
Brugsforening med brugsuddeler, men Købmand 
Nielsens Ejendom, Parcelvej, Holte. Engang Dron-
ninggaards Købmandshandel i dag Coop Lokalbrug-
sen på Parcelvej 71 i Virum. Bemærk de varegrupper, 
som kul, koks, brænde, tørvestrøelse, bygningsma-
terialer m.m., som tydeligt er skrevet på sidebyg-
ningens væg. Vi er i mere landlige omgivelser med 
handels- og væksthusgartnerier og få villaer end i 
dag. Her et virkeligt flot opstillet sceneri af en ukendt 
fotograf og købmanden Nielsen. I sidebygningen 

Fakta på Virum Torv 
Endnu en nyhed fra Coop. Stor var glæden, da jeg 
læste, at min barndoms biograf genopstår, da Fakta 
i forbindelse med det nye byggeri på Posthusgrun-
den og åbning af et konkurrerende storkøb. lukker. 
Dette i forbindelse med at en ny ejer af ejendommen 
Virum Torv 1-5. Endeligt noget, der kunne lokke folk 
til Virum.
Her tilbragte jeg mange søndag eftermiddage helt 
præcist fra kl. 16 til næsten kl. 18 på en af de tre 
første rækker til en billetpris a 25 øre i slutningen 
af 1940’erne efterfulgt af en periode i slutningen af 
1950’erne. Men da var det på sidste række! Godt det 

kun er 1. april en gang om året.

Men tilbage til ”fortiden”. I Po-
litiken den 1. september 1943 denne lille notits under 
overskriften ”Virum Bio aabner i Dag”: 
”Den nye Biograf i Virum, Virum Bio, der er belig-
gende paa Virum Torv, umiddelbart ved S-Stationen, 
og hvortil Red. Gudmand-Høyer har Bevillingen, 
aabner i Dag. Aabningsforestillingen bliver det 
danske Lystspil ”Vi kunde ha’ det saa rart”, og Premi-
eren finder Sted Kl. 17.15. Den nye Bio, der har 360 
Pladser, er bygget af Arkitekt Holger Pind, og trods 
alle Vanskeligheder er Teatret helt igennem præget 
af gedigent Materiale og Arbejde. Teatret præsen-
terer sig i indirekte Belysning med lyse og smukke 
Farvesammensætninger og al moderne Komfort. 
Der er rigelig Plads mellem Stolerækkerne, alle Stole 
er uden Hensyn til Prisklasserne ens betrukket og 
polstrede, og Ventilationssystemet hører til de nyeste. 
Under Hensyn til Situationen foregaar Indvielsen 
uden særlig Højtidelighed.”
Virum Bio på Virum Torv (hvor Fakta nu ligger) 
med granudsmykning op mod jul. Filmen ”Et barn 
eftersøges” var på plakaten er en amerikansk film, 
The Search med Montgomery Clift.  Dec. 1948.  
Kort tid før var der indført militær undtagelsestil-
stand i Danmark, så er det lettere at forstå indvielsen 
uden særlig højtidelighed og valg af film ”Vi kunde 
ha’ det saa rart”. Biografen lukkede 1973.

Litografisk farvetryk. Ukendt udgiver. Postkortet tilhører Doris Nielsen, Virum.

Foto. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv
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Vil du læse mere har Greens Forlag udgivet følgende 
lokalhistoriske bøger. ”Erindringer fra Det gamle Vi-
rum i 1920’erne og 1950’erne”. 2013 og ”117 postkort 
og små historier fra Virum, Sorgenfri og Frederiks-
dal” 2014. 

Begge bøger kan købes i Greens Boghandel, Sorgen-
fri Torv 20, 2830 Virum.

Sidste uges vinder er:
Jytte M.P., som kan afhente sit påskeæg hos Den 

søde Tand, Frederiksdalsvej, 2830 Virum. 

Mere lokalhistorie
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Virum-Sorgenfri Avis

Denne uges 
præmie er 

sponsoreret af

Konkurrencesiden

Send en mail med det antal påskeæg, du kan finde i avisen til 
konkurrence@virumby.dk senest d. 26. april 2019. 
Vinderens kontaktes direkte, og offentliggøres i næste nummer. 

Hjælp Påskeharen!
Påskeharen hoppede rundt på trykke-
riet, da avisen blev trykt, og tabte alle 

sine påskeæg. 
Nu kan Påskeharen ikke huske hvor 
mange, han havde. Kan du hjælpe 
ham, og tælle de påskeæg, du kan 

finde i avisen.   


