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Besøg hos en Europamester fra
Virum - side 4

FDF Virum holder sponsorløb i Virumparken - side 5

Virum Cykelklub - er det noget
for dig? - side 7

Rejsegilde
hos Postgården i
Virum
bymidte
Af Hans-Jørgen Bundgaard

Onsdag blev der holdt rejsegilde midt i Virum Centrum.
Vi var med til rejsegildet,
hvor vi fik en rundvisning i
det store byggeri.
Vi fik også en snak med den
nye købmænd i Rema 1000.
Læs hvornår det hele åbner på
side 7.

Virum-Sorgenfri Avis - 1.september - 2019

Hvad laver de frivillige på en Gratis Avis?
Virum-Sorgenfri Avis er en Gratis Avis fra begyndelse til slut, og det kan
kun lade sig gøre, fordi nogle aktive frivillige gerne vil hjælpe en iderig og
foretagsom redaktør, der også arbejder gratis, med at udgive et nyhedsorgan hver 14. dag – resultatet ser I her.
Avisen har til hensigt at udfylde et tomrum for informationer i Virum-Sorgenfri, og samtidig at skabe en særlig samhørighed blandt alle de livlige
aktiviteter, og en lige så stærkt interesseret befolkning, i vores dejlige lille
hjørne af kommunen.
Tager vi så arbejdet fra nogle andre, der burde ansættes i et lønnet job på
denne Gratis Avis?
Nej, det gør vi ikke, alene af den grund, at Avisen ikke får en krone i tilskud men ofte må tilføres private midler fra de frivillige medarbejdere, for
at dække de fysiske produktionsomkostninger.
Det gør vi gerne en del af vejen, men på et tidspunkt skal udgift og indtægt
(annoncer) nå sammen og give et nul, og det kan alle I, der synes at Gratis
Avisen er et godt initiativ og et fantastisk talerør blandt alle os lokale patrioter, være med til at bidrage til med informative indlæg og annoncering af
jeres firma / forretning / forening i Avisen.

Birgit Hald - frivillig

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 omtalte emner.

Frivillighed er mange ting, og du kan læse om flere betragtninger vedr.
dette spørgsmål inde i bladet.

Nu er det efterår

Husk at benytte de mange frugter
der plukkes eller falder ned.
Kan du ikke selv spise dem - så
giv dem til andre.

Nu kan du også følge
Virum-Sorgenfri Avis
på Facebook.
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Vi ruller – vil du rulle med?

Kender du Virum Cykelklub?
(Pressemeddelelse)

Virum Cykelklub stratede som et lokalt initativ for
nogle år siden, men konceptet har haft lidt startvanskeligheder – ikke mindst fordi man manglede
et ’klubhus’. Det har man nu, og det har pustet nyt
liv i dækkene.
”Vi har slået os sammen med Davinci Cykler i
Holte, og det har været en kæmpe sucess”, siger
Søren Kring, som er formand for klubben.
Han fortsætter; ”Vi har fået præcist det vi har
manglet; et hyggeligt ’klubhus’ hvor der er kaffe og
forplejning bagefter. Vi har fået et fast set-up hvor
vi niveaudeler hver gang i 3 grupper. En gruppe

med ca. 30 km/t, en med ca. 28 km/t og en med ca. 25
km/t. Til hver gruppe er der altid en rutineret ‘pilot’, og
ruten er lagt på forhånd. Det har fungeret helt perfekt.
Man skal bare komme og være med.
Der køres fast hver søndag kl. 09 fra Davinci Cykler i
Holte, ca. 2 timer og 50 km, og alle er velkomne.
“Vi er åbne for alle, som gerne vil køre landevejscykling. Vi lige ny ca. 300 ‘medlemmer’ fra lokalområdet,
heriblandt et stort antal kvinder, og indtil videre ca 3040 til hver træning”. “Men, vi vil gerne have endnu flere
med”, siger Søren Kring. “Vi er glade cykelmotionister,
hvor nøgleord er hygge og sved på panden. Så hvis man
har lyst til at være med, skal man bare gå ind på vores
facebook gruppe Virum Cykelklub og tilmelde sig”,
slutter han.

Spisevennerne søger frivillige
Spisevennerne der har stor sucses med at arrangere fællesspisninger i både Sorgenfri og Lyngby,
har i kraft af den store søgning brug for frivillige
til hjælp.
Vi får maden leveret færdig og skal blot varme
den op, dække et pænt bord med servietter
maden skal på bordet kl. 12.00 og så spiser og
hygger vi sammen med gæsterne.
Vi får altid en lækker hovedret, dejlig dessert samt
kaffe og en småkage siger foreningens formand
Tommy Wedel.
Vi har et fantastisk fællesskab og hygger os sam-

men, så du får meget med hjem. Vores frivillige har en
eller 2 vagter om måneden kl. 11 til ca. 14.
Er det noget for dig at blive frivillig spiseven så kan
du ringe til Tommy 40 85 71 60 ellerskrive en mail på:
mail@spisevennerne.dk
Er det noget for dig at blive frivillig spiseven så kan du
ringe til Tommy 40 85 71 60 eller
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Kom med til sponsorløb

FDF Virum laver sponsorløb for børn i Virumparken
lørdag den 7. september kl. 11-ca. 13.
af Tine Ønnerth

Nu er sæson 2019-2020 gået i gang hos FDF Virum
efter skønne oplevelser på sommerlejr for små og
store. Sommerlejr er bare herligt, så derfor starter
kredsen allerede nu med at samle penge ind til næste års sommerlejr – “Alle tiders sommerlejr 2020”.

Kom gerne forbi på dagen og deltag som “Ven af FDF
Virum”, hvis du er mellem 6 og 15 år. Det er selvfølgeligt også muligt at lave en sponsoraftale med en af
FDF’erne (og dermed støtte det frivillige arbejde).

FDF Virum arrangerer et sponsorløb lørdag den 7.
september, hvor de energiske FDF’ere samler point
i fuld fart med 3 aktiviteter i Virumparken og på
cykelstierne rundt om Virumparken.
Et sponsorløb går kort fortalt ud på, at den enkelte
FDF’er finder sig en eller flere sponsorer, som vil
støtte med et aftalt beløb pr. point, der indtjenes på
de 3 baner. Aktiviteterne på banerne ved Sponsorløbet er
a.
Løb – 1 point pr. runde af ca. 1 km
b.
Cykel – 1 point pr. runde af ca. 2 km
c.
Forhindringsbane – 1 point pr. runde
d.
“3 stærke”– 5 ekstra point for at gennemføre 1 runde på alle baner

Da Cirkus kom til byen
af. Hans-Jørgen Bundgaard

Virum-Sorgenfri Avis havde i samarbejde med
Cirkus Baldoni udloddet billetter til de to forestillinger der var i Furesøparken.
Mange var mødt op til en uforglemmelig oplevelse med klovne, linedansere, overskåret dame,
jonglører og akrobatiske numre.
Vi der så forestillingen, var vidne til et cirkus, der
selv om der er tale om et mindre cirkus, viste os
numre af meget høj klasse og børn som voksne

Leg i Virumparken . Foto: Christian Kyed

kom alle med på en flyvetur som var årets tema, med
stewardesser der bød velkommen og Leornado, cirkusmaskotten, der viste sig ikke altid at være helt tryg ved
at flyve. I Virum ser vi frem til, hvad Cirkus Baldoni
laver af numre til os og med os i 2020.
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3 kranse til posthusgrunden

Et spændende og attraktivt nyt miljø midt i Virum
af Hans-Jørgen Bundgaard

Den 28. august var der inviteret til rejsegilde på
”Postgården” i Virum. Ja, det hedder den nye bygning på posthusgrunden. Man føler sig helt hensat
til Matador, for de ældre borgere vil vide, at omegnsbanken faktisk havde til huse der hvor Holms
Optik ligger i dag på Geels Plads og alle ved, at vi
har Skjerns Bank liggende midt i byen.
Vi var til rejsegilde, og selv om det var et lukket
arrangement, var de nærmeste naboer til byggeriet
inviteret med, ligesom 3.c fra Fuglsanggårdsskolen
havde fået et par timer fri fra skole for at kunne
deltage.

Virum
Under receptionen fik jeg en
god snak med den kommende købmand hos Rema 1000.
Købmand Jørgen Møldrup
Pedersen er i dag købmand
hos Rema 1000 i Gl. Holte.
Han glæder sig til at overtage en helt ny butik i Virum.
Jeg fik en diskussion med
ham omkring Virum, og
han er helt klart indstillet på
at blive en del af det eksisterende miljø i Virum og
ikke bare være en købmand.
Føtex, som bliver den største
Den nye købmand for
af butikkerne og den der
Rema 1000, Jørgen
ligger ud til Frederiksdalsvej, Møldrup Pedersen t.h.
lykkedes det desværre ikke at få en snak med, men
vi vender tilbage med flere oplysninger om Føtex
mere.

Skolebørn fra 3.c på Fuglsanggårdsskolen var inviteret med.

Traditionen tro blev vi budt på pølser med brød og
de fremmødte fik en lækker pose med hjem fra hhv.
Føtex og Rema 1000.
Efter selve receptionen fik jeg en exclusiv rundvisning i byggeriet, i øvrigt sammen med Stig Lauridsen fra Nybolig, der er valgt til at sælge boligerne
over butikkerne.
Der er tale om lejligheder, centralt placeret med
små haver i op til 3. sals højde. Udsigten, især fra
de øverste lejligheder, er eminent. Man får skoven
helt tæt på og med et godt lysindfald fra de store
vinduespartier. Alle lejligheder har egne små haver
og altaner og adgang til et fælles udeareal i 1 sals
højde, der hvor også øverste parkeringsdæk ligger.

Købmanden glæder sig til at komme til

Byggerådgiver John Krøjmand fra Dansk Butikstjeneste bød velkommen og holdt en lille tale.
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Fortsat fra side 7

Den nye Føtex indefra

Det store pølsegilde for store som små

Udsyn fra øverste lejlighed

Udvikler og investor Flemming Fenger ø.tv.
Adm. Direktør Reitan Ejendomsudvikling
View fra øverste lejlighed mod Geels Skov

Udsyn fra den øverste lejlighed mod Virum Torv
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Cykelsmeden Muggebikken Parcelvej 175 og 177

Lidt lokalhistorie
af Niels-Kristian Petersen.

med stor fiskekutter K369, på Furesøen. Den blev
lagt og hugget op på Furesøvej hos Per Jacobsen og
medhjælper Chr. Houmøller samt et kalejdoskop af
alle de originaler, ingen nævnt, ingen glemt, der ofte
lagde vejen og snakken forbi det lille cykelværksted
på Parcelvej. Den gang da Virum endnu næsten var
en ”landsby”. På ældre kort ses, at vejen gik forbi
Parcelgård, deraf navnet, der ligger nord for kommunegrænsen i Rudersdal.

På det sort/hvide foto fra ca. 1930 ses fra venstre
Cykelsmed Aage Petersen (1903-1972), Benny Hansen, ukendt, måske Poul Hansen kaldet Horn og Kaj
Michaelsen (1910-1969), der senere forpagtede Prinsessestiens Konditori i Åmosen. Herren, der, gemmer sig bag cykelhjulet, er murer Nielsen. De står
alle udenfor cykelværkstedet, der på det tidspunkt
lå i huset til venstre på tegningen. Her fik skomager
N.P. Petersens butik og værksted efter det nye hus til
højre blev bygget i 1939. Cykelsmeden Aage Petersen
var sikkert mere kendt under tilnavnet Muggebikken. Ukendt fotograf. Privat samling.
Tegningen er af kunstmaler Axel Melskens (18941956) ca. 1945. Kunstneren boede i Virumgade 13b,
det oprindelige stuehus til gården Virumlund, indtil
1949. Cykelværksted, butik og nu skomager i det
gamle hus. I baggrunden skimtes engang Virums
vartegn, nemlig vandtårnet ved Virum skole, bygget
i 1920. Den lille tegning viser de to huse, der lå på
Parcelvej 175 og 177 begge ejet af cykelsmeden Aage
Petersen. I 1939 havde Aage Petersen flyttet værksted
og butik til det nye hus, men i 1954 solgt til Børge
Poulsen. Om det var firmaet eller ejeren, der lød det
poetisk
navn ”Lampetten”, vides ikke. Der blev fremstillet
lampeskærme bl.a. andet i mange private hjem i området. Det fra solgte hus fik postadressen Parcelvej
177, men samtidigt blev der bygget første sal oven
på det gamle hus, hvor så cykelværkstedet rykkede
tilbage. Tegning. Privat samling.
Om familien Aage Petersen kan der fortælles mangen en spændende historie. Lige fra musiker på
Bakken til fiskeskipper, sammen med sønnen Jørgen,

Vil du læse mere kan bogen ”Erindringer fra Det gamle Virum 1920’erne og 1950’erne”. Greens Forlag. 2013.
ISBN 978 87 92588 13 5 anbefales. Greens Boghandel,
Sorgenfri Torv 20, 2830 Virum.

Husene som de ser ud idag
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Hold fokus – og nyd spillet!
Godt råd fra vor lokale sportslegende
af. Kim Engelbrecthsen

I juli blev han europamester i bordtennis – i rækken
for spillere over 70 år. For tre år siden blev han verdensmester i samme række. Sideløbende passer han
sin advokatforretning og butikken med bordtennisudstyr. I fritiden holder han sig i form ved at cykle på
sin mountainbike og ved at spille golf.
Ja, Niels Ramberg har mange jern i ilden – og basen
for hans mange aktiviteter er det store, røde hus på
Abildgårdsvej.
- Jeg er den heldige situation, at jeg selv bestemmer
over min tid, så jeg kan tilrettelægge mine aktiviteter
på en hensigtsmæssig måde med luft omkring dem,
siger han.
- Jeg prøver desuden altid at holde fokus på den
opgave, jeg har foran mig, og jeg lader mig ikke
forstyrre af negative tanker, der jo kan dukke op. Da
jeg stod i finalen om europamesterskabet ville det
for eksempel have været katastrofalt at begynde at
tænke: ”Hvad nu, hvis jeg taber” eller ”Jeg SKAL altså
vinde denne vigtige match”. I stedet kastede jeg mig
over kampen med fuld koncentration, og jeg glemte
faktisk tid og sted. Det kunne ligeså godt have været
en af min træningskampe. Hvis jeg skal give et godt
råd videre, er det netop dette – hold fokus og nyd
spillet. Det kan bruges i mange andre sammenhænge
end bordtennis. I eksamenssituationer, i stressede
perioder på jobbet. Jeg bruger det det også i forbindelse med mine opgaver som advokat og sælger af
udstyr. Og jeg brugte det for herrens mange år siden,
da jeg på jurastudiet var til eksamen i folkeret. Min
eksaminator havde det med at ”slagte” studerende,
der virkede usikre og uforberedte, og han var da også
lige ved at bringe mig ud af fatning, da han pludselig
udbrød: ”VRØVL – tænk Dem om Ramberg!”. Men
det lykkedes mig at bestå, fordi jeg koncentrerede
mig om det emne, det drejede sig om, fik korrigeret

en fejl, og undgik de katastrofetanker om at dumpe,
der ellers let kunne have meldt sig.
Niels Rambergs andet hjem er kælderen i Virumhallen hvor bordtennisklubben har træningslokaler.
Her bliver der servet, skruet og smashet på livet løb.
For nylig var jeg med til en af Niels Rambergs træ-

Koncentrationen var i top, da Niels Ramberg vandt europamesterskabet i juli i
Budapest. Foto: Henrik Rudolph

ningskampe, og jeg fik lov til at optage en lille video
af kampen. Her er link til videoen:
https://www.youtube.com/watch?v=tvSRotmC5LQ

Se i øvrigt vore konkurrence på bagsiden af avisenhvor , hvor præmien er et specialdesignet bordten-

Grønnevej 83 · 2830 Virum · Tlf.: 45 83 45 30
Få personlig og kvalificeret
rådgivning hele døgnet.
www.elholmbegravelse.dk
Uddannede og certificerede bededamer

LONE ANDERSEN
CHRISTINA GAUGUIN
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Frivilligt arbejde – koster det penge?

af Birgit Trillingsgaard

Frivillige hænder fylder
mere og mere ,så lad os
bringe en tak til samfundets frivillige. Det
er dem, der hjælper til i
Forenings Danmark, når
store og små arrangementer løber af stabelen, det
er dem, der lokalt og helt
lavpraktisk også sørger for kaffe og kage, rydder op,
vasker træningstøj og meget mere, og det er dem,
der kravler op i lygtepæle og hænger valgplakater op
gang på gang for en sag, en person eller et parti, de
tror på.

Kommunerne har i gennemsnit 4 personer ansat til
på fuld tid at arbejde med frivilligområdet.

Vi må heller ikke glemme at takke alle de frivillige,
der står til rådighed ved arrangementer i Klub Danmark, når strikkeklubber, fiskeklubber, pibeklubber
og mange, mange flere kalder på hjælp.

”Professionaliseringen piller ved frivillighedens
grundtanke om, at man selv gør noget og har nogle
særlige fokusområder. Nu skal de bare løse opgaver”

Sidst men ikke mindst skal der lyde en stor tak til
alle de frivillige, der har overskud til at lytte og være
noget for andre på f.eks krisehjem, flygtningecentre,
i ældreplejen og i alle de andre Små og Store Fællesskaber, vores samfund er skabt af.
Lad os give en stor hånd til Frivillig Danmark og
takke for de mange ildsjæles indsats ….. men er det
gratis?
Nu kommer der nogle påstande om frivillighed,
udtalt af forskere på området:
”Frivillige hænder fylder mere i kommunerne”. De
danske kommuner er for alvor begyndt at vende
blikket mod forskellige kræfter, når lokale udfordringer skal løses eller lokale opgaver løftes på velfærdsområdet.
(Rundspørge fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde under Socialministeriet).

Samarbejdet med frivillige og civilsamfund er vokset
eksplosivt de sidste år og er blevet en naturlig del af
kommunernes opgave, - især på velfærdsområdet.
Næsten alle kommuner har en frivilligpolitik, d.v.s.
frivillighed er blevet mere systematisk, mere professionelt, mere politisk styret og mere rammesat.

”Frivillighed er blevet en strategi for kommuner”.
Stram økonomi får kommunerne til at kigge mod
frivillighed.

(Lars Skov Henriksen, professor ved Institut for Sociologi og Socialt
arbejde, Aalborg Universitet).

Når interessen har været stigende, så har det særligt
noget at gøre med kommunernes økonomi!
En anden vurdering er, at frivilligområdet er begrænset af, at fagforeningerne holder skarpt øje med,
at de frivillige ikke bevæger sig ind på deres medlemmers felter.

(Lars Skov Henriksen, professor ved Institut for Sociologi og Socialt
arbejde, Aalborg Universitet).

Et forsøg på at professionalisere samarbejdet mellem
de frivillige og kommunen kan godt virke bekymrende.
Velfærdsområdet er allerede et område, hvor kommunerne er med til at styre frivilligheden. Eksempelvis i forhold til fordelingen af de såkaldte §18 midler
(sats puljen), hvor de frivillige ansøger om midler og
kommunen så kan vælge, hvilke projekter den selv
ønsker at støtte.
”Samarbejde med frivillige handler om at få kommunebudgetterne til at vise sorte tal på bund- linjen”.
Der kan være usikkerhed om ressourcerne!
(Laura Auken, Centerchef for Center for Frivilligs Socialt Arbejde).

Foreningerne kan godt blive meget overvældet af
den meget store interesse fra kommunernes side for
et samarbejde, og de peger på, at også spørgsmålet
om ressourcer ligger foreningerne på sinde.
Frivillige søges:
Eksempler på jobs set på nettet
1. Bogforlag søger frivillig:
Arbejdsopgaver: Korrekturlæsning, betalæsning,
vurdering af manuskripter, oversættelsesopgaver,
grafiker opgaver og ad hoc opgaver.
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Hvorfor hjælper man ikke en arbejdsløs i arbejde til
en løn der modsvarer de kompetencer, man søger?
2. Har du lyst til at finde et job? Frivillig – København:
Her finder man ikke mindre end 16 meget forskellige
opslag på frivillige jobs.
Hvorfor hjælper man ikke en arbejdsløs i arbejde og
betaler en løn?
3. Hvorfor samarbejder man ikke med jobcentrene,
og viser lidt samfundssind og bidrager til at disse
mennesker igen kan få lidt selvværd, ved at tjene
deres løn?
Hvorfor skal hoteldirektøren på Scandic i Hvidovre
, Anne Nielsen,selv gå på gaden for finde kandidater
til hotellerne, der skriger efter arbejdskraft, når det
egentlig burde være et af de mange jobcentre i København, som løftede den opgave? Foran jobcentret på
Gl. Køge Landevej skabte Anne Nielen kontakt til de
arbejdsløse, der gik ud og ind, og det viste sig hurtigt,
at mange var klar til at tage et job på et hotel. (Sakset
fra Berlingske Tidende 23.8.2019)
Tænker jobcentrene i kasser og bokse og ikke i mennesker og løsninger, når de skal forsøge at hjælpe
arbejdsløse i job?
Har frivilligheden taget jobbet fra de mange arbejdsløse?
Kunne økonomien håndteres således, at en arbejdsløs
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på kontanthjælp eller dagpenge fik et betalt job, der
hvor man i dag benytter sig af frivillige, og dermed
fik værdigheden tilbage ved selv at tjene pengene?
Lidt fakta om Lyngby-Taarbæk kommune
pr. dags dato:
Indbyggertal: 55.790
Ledighed:
4,7% svarende til 2.622 ledige
Jobcenter:
I 2018 brugte kommunen 89,7 millioner kr. på 1882
personer, der var på dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og lignende ydelser. Det svarer til 47.673
kr. pr. person
Iflg. Cepos. Dette dækker dog kun udgifter forbundet med jobcentrets drift og arbejde med de ledige
og sygemeldte. Opgørelsen er altså ikke inklusiv selve ydelserne som f.eks. udbetaling af kontanthjælp.
Danmark har 94 jobcentre, der beskæftiger 10.000
personer. Den samlede udgift for at drive alle jobcentre er iflg. Cepos 13.5 mia .kr. årligt.
Satspulje:
Kommunen modtager i perioden 2019-2022 i alt 3.3
mia. kr. i satspuljemidler til at forbedre vilkårene for
udsatte grupper m.v. og herfra kommer også midler
til drift af Frivilligcentret.
I 2019 er afsat 819,8 mio. kr. til 117 projekter/initiativer. Man kan ikke i kommunens økonomioversigt se
hvor mange penge, der er omprioriteret til Frivilligcentret, men i et referat fra 2010 har kommunen ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en permanent finansieringsmodel, hvor ministeriet tilbyder
at finansiere halvdelen af frivilligcentrers budget,
forudsat at kommunen medfinansierer centret med
minimum 350.000 kr. I 2010 var frivillighedspuljen
1 mio. kr.
Ansatte: Frivilligcentret har 4 fuldtidsansatte.
Konklusion:
Frivilligt arbejde – koster det penge?
Ja, det gør det!

Rustenborghuset - Frivillighedscentret
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Lottenborg Kro åbnede

Efter lang tids stilhed åbnede kroen igen
af Hans-Jørgen Bundgaard

Det er uden tvivl en stor succes for Lottenborg
Kro, da den for nylig genåbnede.
Kroen bød på et helt nyt koncept i retning af
fællesspisning, og bød på åbningsdagen på Stegt
Flæsk og Persillesovs.
Over 100 gæster havde bestilt bord, og der var stor
travlhed i køkkenet.
I forsøgsperioden vil kroen holde åbent fredag-lørdag og søndag – søndag altid med Stegt Flæsk og
Persillesovs. Fredag og lørdag vil menuen skifte
mellem forskellig slags slow-food-simremad og et
udvalg af danske klassikere.
Der var travlhed ved buffeten

Vi tog en stribe fotos fra den store dag – billederne taler derestydelige sprog om den gode stemning der var i
forbindelse med åbningen,,
Du kan altid se mere på kroens hjemmeside. www.
lottenborgkro.dk

Den store sal var helt udsolgt

De to værter - Erik Andersen i køkkenet og Robert Christiansen i baren
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”Mest sælgende
mægler i Virum
for 4. år i træk”
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Fortælle-aften om Christian d. 4
v/ Ole Schächter og Beate Richter

Fortælleaften med historier om Christian d. 4. & eventyrlige fortællinger om konger ved Ole Schächter og
Beate Richter. ”Der var engang en konge …” sådan kan
eventyr og også Danmarks historie begynde.
Selv om Christian d. 4. regeringstid var præget af militære nederlag og økonomisk tilbagegang, fremstår han
som en af de mest fremtrædende, elskede og beundrede konger.
Beate Richter bidrager med ”eventyrlige fortællinger
om konger og deres hustruer”. Hun fører lytteren sikkert gennem de valgte historier og fortæller dramatisk
og levende.
Ole Schächter har en lang karriere inden for erhvervslivet, er uddannet i historie fra RUC og har en diplomuddannelse i turisme, der gør at han arbejder som
autoriseret guide på engelsk og tysk. Mellem 700 – 800
ture er det blevet til.
Beate Richter er skuespiller og historiefortæller og

Klassisk slotskoncert
Frederiksdal Slot

Cellist Øystein Sonstad har i alle årene spillet med i
Frederiksdal Slotsensemble.
Han har i år lokket sit eget ensemble, Oslo String Quartet, til Frederiksdal.
De vil spille værker af Haydn, Ligeti og Debussy, samt
”nogle overraskelser”.
Billetter til koncerterne sælges i Greens Boghandel.

har i over 10 år været
medlem af det Europæiske Eventyrselskab og
er medlem af Nordkystfortællerne siden 2009.
Hun optræder med
eventyr fra alverdens
lande på bl.a. Woodstory Festivalen, Tegners
Museum sognegårde og
biblioteker.
KOM OG VÆR MED TIL EN AFTEN I FORTÆLLINGENS TEGN.
Arrangementet foregår på Frilandsmuseets restaurant, torsdag den 19. september kl. 17.30 - 19.30
Se mere på www.birgithald.com
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KORT NYT
Borearbejde på Birkevang og
Bredesvinget:
Mange har spurgt, hvorfor
man borer i vejen, og her er
forklaringen:
Region Hovedstaden udfører
forureningsundersøgelser og
oprensninger bl.a. i forbindelse
med grundvandet. Derfor bliver der foretaget borearbejde
for at kunne tage vandprøver
og finde strømningsretningen
i grundvandet, der ligger 20 m
under overfladen og nedad.
Arbejdet består i opboring af
jord til ca. 50 m dybde, hvor
der i borehullet placeres et rør,
hvorfra der kan tages vandprøver efterfølgende. Efter
boringen er udført, afsluttes
med et kørefastdæksel i terræn
i lighed med kloakdæksler.
Der vil løbende blive taget
vandprøver fra boringen,
og denne aktivitet vil typisk
tage en times tid pr. gang.
Baggrunden for undersøgelsen
er knyttet til forureningen på
ejendommen Kongevejen
155, der for ca 2 år siden blev
oprenset.

Redaktionen fejrede avisens
1 års fødselsdag.

Alle var inviteret til morgenbord i
anledning af avisens fødselsdag.
Mange mødte op og fejrede
dagen, omend vejret ikke var det
bedste.
På billedet: Niels-Kristian, Kim,
Hans-Jørgen, Birgit og Caroline

Præmieoverrækkelse til vindere
af plankeværkskkonkurrencen
I forbindelse med rejsegildet på
postgården blev der overrakt
præmier til de flittige malere.
Rema 1000 havde sørget for et
gavekort samt en lækker pose fra
Rema 1000. Vinderne blev helle
Friis med sit flotte maleri omkring
Virums Fremtid og Thomas Falkenberg sammen med sine venner
Jesper og Havde lavet det store
grafittimaleri, der desværre ikke
stod så læange - men der var da tid
til at vi kunne nyde det.

Så åbnede Fitness 1 i Virum
Det tager lang tid at omdanne en
bilforretning til et fitnesscenter,
ikke mindst når man skal skrabe
en halv meter beton af gulvet i
kælderen.
Men det hele har været umagen
værd.
17. august var der åbning og
tilstrømningen ser rigtig fin ud
- der er ingen tvivl om at Virumborgerne har savnet deres helt
eget fitnesscenter.

Kim Engelbrechtsen
Er uddannet journalist og forfatter aktiv fritidsfotograf.
Har indtil videre udgivet 4 bøger.

Midler til legepladser
Efter redaktionens slutning fik vi
oplyst at kommunalbestyrelsen
har bevilget penge til renovering af
legepladsen på Virum Skole (2,5
mill.) samt Den Grønne Legeplads,
(1,5 mill9.
Vi kommer med flere reaktioner i næste nr. af avisen.
Men det er en rigtig glædelig nyhed her på falderebet.
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Hvorfor hedder det en gravko?
Det kan nogengange være svært at forstå, hvorfoer
et ord hedder det det hedder.
Lad os f.eks. se på ordet gravko. Vi ved allesammen hvad en gravko er, men når man undersøger
hvorfra det kommer, får de fleste nok en overraskelse.
Vi fandt forklaringen på Wikopidia.:
Betegnelsen gravko, som nu synes at være for-
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ældet, stammer fra 1928
som en sammentrækning
af firmanavnet Grave-Compagniet (Grav
Co), en virksomhed
dannet af civilingeniør
Kristian Hindhede. Som et kuriosum kan det nævnes at
gravko hedder både ’gravkoer’ og ’gravkøer’ i flertal. Betegnelsen gravko bliver oftest brugt om alle typer maskiner med en skovl, men dette er ikke korrekt ordvalg.

Hvad man kan opleve i sin have i Virum

Klar

Hej, jeg hedder Lexi og er lige flyttet ind hos min
mor i Virum.
Jeg er kun 9 uger, og det er altså lidt svært at flytte
hjemmefra, for jeg savner min mor og mine 4 søskende, men jeg er jo en Cairn Terrier, så derfor har
jeg også mod på livet i en ny familie og med mange
nye eventyr.
Jeg har fået lov til at få en klumme her i avisen, hvor
jeg kan fortælle om min udvikling, mit liv og alle de
spændende nye venner, jeg snart vil få her i Virum
og omegn.
Jeg er ikke helt renlig endnu, så derfor tissetræner
jeg sammen med min mor på en avis, nogen gange
er det Jyllands Posten, andre gange er det Kristeligt
Dagblad, men det går altså galt en
gang imellem, for så ligger avisen for langt væk, og
min mor når ikke at løfte mig ud i haven og så…..,
men det har ingen konsekvenser endnu, så jeg øver

Parat

Hak

mig virkelig meget i at huske at gå i haven, når jeg
skal tisse og …..
Der er spændende her i Virum, men også lidt farligt
når man kommer uden for hjemmet, for der kommer
både biler og cykler kørende i en vældig fart, og dem
kender jeg altså ikke fra landet,
der hvor jeg kommer fra. Min mor prøver at lære mig
nogle regler.

Redaktion og tryk:

Premier Skilte-Tryk-Foto
Sorgenfri Torv 4
2830 Virum
Tlf: 50 50 74 06

Redaktører:

Hans-Jørgen Bundgaard (Ansv.) - hjb@virumsorgenfriavis.dk
Øvrige frivillige medarbejdere:
Kim Engelbrecthsen - ke@virumsorgenfriavis.dk
Birgit Trillingsgaard - bt@virumsorgenfriavis.dk
Hanne Isabella Pedersen
Ønsker du at være frivillig på avisen, kontakt redaktionen.

Redaktionelt stof

Redaktionelt stof sendes som wordfil eller lignende som færdigt materiale.
Billeder sendes i jpeg eller PNG fil.
redaktion@virumsorgenfriavis.dk

Næste udgivelse: 1. september Deadline: 26. august

Annoncepriser:
Helside: 1.200,-

Halvside: 900,Kvartside: 750,1/8 side: 500,Lille rubrikannonce: 1/16 side: 250,Medlemspris: -25%
Specialpris ved gentagne indrykninger.
F.eks.:
Kvartside: 10 numre: 6.000,Halvside: 10 numre: 7.500,Alle priser er ekskl. moms.
Se flere priser på www.virumby.dk

Distribution og oplag:
Avisen kan afhentes gratis hos Meny i Virum, Irma i Sorgenfri, Brugsen på Parcelvej, Bistrup og Nør på Virum Station, Igen på Virum Torv, beboerkiosken i Sorgenfri, samt på
redaktionen, Sorgenfri Torv 4.
Oplag 800-1200 efter behov
Distribueres digitalt med en rækkevidde op til 10.000
brugere.
Udleveres endvidere til biblioteker, skoler, forretninger,
venteværelser og institutioner i Virum, Sorgenfri, Brede og
omegn.

