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Sankt 
Hans 
I Virum 
og 
Sorgenfri

Fornem diplomoverrækkelse for 
studerende på Virum Gymnasi-
um  læs side 5

Vi besøger klatrebanen ”Til 
Tops” læs side 9

Det gamle Landbrugsmuseum 
sættes til salg - side 7

www.virumsorgenfriavis.dk - hver 14. dag

Gratis avis

Så er det tid til igen at fejre 
midsommer i Virum og Sor-
genfri. Der er flere mulighe-
der.
På side 10 og 11  kan du læse 
mere om  de forskellige arran-
gementer der foregår Sankt 
Hans Aften.   

Af Hans-Jørgen Bundgaard
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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.

Kim Engelbrechtsen

Tak, min glade Pluto-ven
Af bekymringer har du få,
blot du får mig ud at gå
Din champagnelivslyst smitter,
når jeg er træt og bitter

For dig er tiden det, man har.
Ting ta´r tid, den sag er klar. 
Og når turene er ovre,
Så går vi hjem og logrer

Du kan slet ikke bære nag,
griber henrykt hver en dag.
Du får mig gradvist ned i gear.
Tusind tak for det, du gi´r

Kære medborger - kære læser

Forleden så jeg en kost stå op af en væg, ene og forladt og jeg tænkte 
straks,  at det var godt der ikke var nogen passager,  for vi nærmer os 
Sankt Hans med hastige skridt.
Når der nu igen i år skal være Sankt Hans i Furesøparken og i Sorgenfri, 
kommer diskussionen op omkring afbrænding af hekse – om vi skal 
sætte den i toppen af bålet eller det er rester af en gammel ,efter vor tid, 
uhyggelig tradition.
I Danmark er det heldigvis en tradition fra en fjern fortid, selv om der 
rundt om i verden, fortsat sker lige så uhyggelige ritualer, selv i 2019,.
Ritualer der er langt værre, men opstået på grund af menneskelig uvi-
denhed, tro og brutalitet..  
Men tilbage til en hyggelig Sankt Hans, med en traditionsrig heks, for 
ingen Sankt Hans uden en heks. 
Vi holder jo også Halloween med spøgelser og anden uhygge,  eller slår 
den stakkels kat af tønden, og rigtig mange unge klær sig idag ud i uhyg-
gelige dragter og slås med papsvær i skoven.
Altsammen traditioner  som vi på trods af deres uhyggelige tema, er 
ganske fredelige. 
Vi håber rigtig mange vil få en hyggelig og forhåbentlig mild midsom-
mer og dem der skal på ferie allerede nu, må få en rigtig god ferie.
Vi har stadig én avis tilbage, før vi på redaktionen holder pause.  
Husk at sende materiale frem til avisen ,så vi fortsat kan bringe nyt fra 
dit lokale område.

 

Hans-Jørgen Bundgaard
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TURBO-diplomoverrækkelse 
28. maj 2019 på Johan Borups Højskole i København

5 elever fra Virum Gymnasium har netop af-
sluttet det etårige talentforløb i Innovation og 
Entreprenørskab

Eleverne Niels Elsig 3d, Thomas van der Zee Hertz 
3c, Rosemarie Engel Høi-Hansen 1c, Christopher 
Toftelund Larsen 3f og Alfred Steensen 1j har alle 
gennemført det 1-årige talentforløb i Generation 
TURBO. Programmet kobler teori med praksis og 
giver deltagerne kendskab til en række grundlæg-
gende innovationsmetoder og -værktøjer. Eleverne 
har via programmet i praksis trænet de forskelli-
ge faser, der er forbundet med at løse forskellige 
innovations- og samfundsrelaterede udfordringer 
for virksomheder og organisationer. Holdet har 
bestået af elever fra flere forskellige gymnasier i 
Københavnsområdet og underviserne har været 
inspirerende folk fra erhvervslivet.

Det etårige program tager afsæt i at træne deltager-
ne i vigtige kompetencer som kreativitet, kompleks 
problemløsning, kritisk tænkning samt teamarbejde, 
networking og formidling. På dette afsæt har deltager-
ne opøvet en række faglige og sociale kompetencer og 
dannet netværksrelationer, der kan bruges til at starte 
egen virksomhed eller til at udvikle eksisterende virk-
somheder og organisationer.
De bliver spændende at følge elevernes videre vej 
i de kommende år. Eksempelvis vandt en tidligere 
TURBO-deltager fra Virum Gymnasium Christian 
Bøgelund  i foråret 2019  efterfølgende  prisen ’Digital 
Health Startup Bootcamp’ i Berlin.

Samlet TURBOhold 2019 - herunder 5 VG elever

af Birgit Riedel langvad
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Valget er forbi 
Hurra, for høj valgdeltagelse.
Af Hans-Jørgen Bundgaard

De fleste er nok trætte af at høre mere om valget, 
men da vi i sidste nr af avisen gjorde meget ud 
af at du skulle gå ud og stemme, synes jeg det er 
bemærkelsesværdigt, hvor mange der har hørt 
vores råd. Nå, det er nok ikke et ansvar vi kan tage 
på os alene, men jeg syntes godt vi kan være stolte 
af vores stemmeprocent her i Virum.
Vi har  jo 4 valgsteder i Virum og Sorgenfri og 
stemmeprocenten ser således ud.

Virum:   92,77
Hummeltofte:  91,96
Virumhallerne: 87,00
Kongevejen;   94,87
Gennemsnit 4 valgst.  91,65

Landsgennemsnit: 84,60

De ligger alle langt over landsgennemsnittet , hvilket  
vi godt kan være stolte af.
Du kan se mere detaljerede resultater her  
(kun digital udg)
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Nu sælges det gamle landbrugsmuseum
Kommunen har opgivet selv at benytte bygningen

I efteråret 2019 bliver det tidligere landbrugsmuse-
um sat til salg.
Vi har tidligere her i avisen omtalt det mulige brug 
af den gamle flotte bygning, ligesom der er oprettet 
en facebookside hvor der flittigt er kommenteret på 
brugen af det gamle museum.Kommunen har fun-
det den for dyrt at  sætte i stand og lader nu private 
byde ind på bygningen:
Det kan imidlertid blive en svær proces, da kom-
munen har stillet krav om at bygningen bevares og 
renoveres og samtidig gjort klart at den nye ejer skal 
lave et projekt der orienterer sig mod borgerne
I forbindelse med salget udtaler Sofia Osmani sig:
”Da vi i sin tid købte ejendommene, var det med 
henblik på
en kommunal anvendelse. Siden har det vist sig, at 
bygningerne er i så dårlig stand, at det vil
koste et trecifret millionbeløb at sikre dem. Da vi 
jo er underlagt et anlægsloft, vil en investering i 
bygningerne betyde, at andre projekter - som fx 
renovering af skoler eller daginstitutioner, skal 
droppes. Og sådan kan vi naturligvis ikke priorite-
re - og slet ikke når bygningen har vist sig mindre 
egnet til at huse kommunale kerneopgaver. Derfor 
har vi valgt at sætte bygningerne til salg. Håbet er, 
at der findes en lidt filantropisk køber, der kan se et 
potentiale i bygningerne og deres særlige historie, 
selvom de hverken kan nedrives eller ombygges til 
boliger. Bygningerne vil nemlig blive solgt med et 
krav om, at de bevares og bliver en aktiv del af byen, 
så borgere og andre også får 

glæde af dem.”

I forbindelse med udbuddet indgår også byggemu-
ligheder, så det samlede areal - inklusive de
bygninger der bevares - bliver på op til 15 000 kvm. 
Der bliver mulighed for at bygge op til 2½
etage i højden med et arkitektonisk præg som ska-
ber sammenhæng til den kulturarv, som de
to bygninger repræsenterer.

Kommunen erhvervede bygningerne i 2014 og har 
undersøgt forskellige anvendelsesmuligheder. Der 
er blandt andet undersøgt mulighederne for etable-
ring af en international skole på
stedet, men dette har ikke været muligt, så derfor 
udbydes bygningerne nu til salg.

Kilde: Lyngby Taarbæk Kommune.

Denne billet er fra et af de sidste år museet havde 
åbent   Det vidner om hvor længe museet har været 
forladt

af Hans-Jørgen Bundgaard
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Et forslag til omlægninger af buslinjerne i Virum og 
Sorgenfri er tidligere beskrevet her i avisen. Heri ind-
gik bl.a. en ny busforbindelse mellem Sorgenfri og 
DTU, K-Nord og det nye H. C. Ørsted gymnasium.

Nu har kommunen i forbindelse med bestilling af 
bustrafik for 2020 haft Movia til at se nærmere på 
bl.a. dette forslag. Desværre uden at lave en særskilt 
vurdering af de enkelte linjeomlægninger, men blot 
en overordnet vurdering, der siger at det hele vil 
kunne blive dyrere. Og at Movia i lighed med kom-
munens tidligere beslutninger om køb af bustrafik 
ikke synes at der bør laves noget som helst om før 
letbanen og de ændringer af buslinjerne den medfø-
rer er på plads.

Da der går hele 5 år før dette sker, og da de omlæg-
ninger som letbanen medfører ikke umiddelbart 
berører Virum og Sorgenfri, burde det være bedre at 
en evt. omlægning her i god tid forud for de omlæg-
ninger som letbanen medfører andre steder. Dette 
kan godt ske med mindre omlægninger, hvorfor jeg 
har skrevet til kommunen, og bedt om at forslaget til 
omlægninger af busbetjeningen af Virum og Sorgen-
fri får en selvstændig behandling, hvor også alterna-

tiver og mindre omlægninger drøftes.

Movia har også set på mulige forbedringer af busbetje-
ningen af byudviklingsområder, men de har alene er 
foreslået en justering af betjeningen af Trongårdsom-
rådet i forbindelse med åbningen af H C Ørsted gym-
nasiet i form af ekstrakørsel i myldretiderne. Movia 
finder ikke at der er brug for en busbetjening mellem 
det nye Basecamp i Sorgenfri med mange hundrede 
ungdomsboliger og DTU fordi man kan cykle her 
imellem.

Da der er mange andre, der kan have nytte af en di-
rekte buslinje mellem Sorgenfri og DTU samt K-Nord 
og H. C. Ørsted gymnasiet har jeg derfor gentaget 
forslaget om en direkte buslinje her. Dog således, at 
det sker som en forlængelse af den af Movia foreslåede 
ekstrakørslen og den nuværende linje 191 i Sorgenfri, 
så der i det mindste i myldretiderne fås en direkte bus-
forbindelse på tværs af kommunen mellem Sorgenfri 
og uddannelsesområderne nævnt ovenfor.

På mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 12. juni blev 
hele sagen om bestilling af bustrafik for 2010 udsat til 
nærmere vurdering. Så hvis flere vil støtte op om for-
slaget om en direkte buslinje er der måske håb forude.

Bedre busbetjening af Virum og Sorgenfri
Af Niels Wellendorf
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Af Kim Engelbrecthsen

Klatrepark med succes i sommervarmen

Det går godt for Frederiksdal Klatrepark ”Til-Tops”, 
som har taget hul på sin sjette sæson. Sidste år var 
der 8.000 gæster, og tallet er steget støt og roligt 
siden åbningen i sommeren 2014. Målet er at nå op 
på 10.000 besøgende om året, fortæller idémanden 
bag denne forlystelse, Uffe Borgwardt, der er forval-
ter for Frederiksdal Slot.
- Vi regner med, at parken snart kommer til at give 
overskud, da vi efterhånden har godt fat i vores to 
største målgrupper, børnefamilier og firmaer. Bør-
nefamilierne kommer og laver en dag ud af besøget, 
de har måske madpakker med - og det, at klatre 
imellem trækronerne og prøve vores lange svæveba-
ner, er blot en del af besøget. Firmaerne har opdaget 
os som en mulighed for at arrangere teambuilding 
aktiviteter, siger han. Det gælder også skoleklasser, 
som kommer for at fejre børnefødselsdage på en lidt 
utraditionel måde.  
Parken i Frederiksdals skovdistrikt ligger på Hum-
meltoftevej mellem bådudlejningen og Spurveskju-
let og samarbejder med fire andre danske klatrepar-
ker – Havreholm, Bornholm, Ledreborg og Nivå. 
Uffe Borgwardt fortæller, at den digitale markeds-
føring er begyndt at give pote, og at flere og flere 
bestiller tid på hjemmesiden www.til-tops.dk. 
Hvert år kontrolleres sikkerheden af Teknologisk 
Institut. En trætekniker ser om træerne stadig er 
sunde, og installationer, seler, sikkerhedsliner, mv. 
kontrolleres af hver deres specialister. For alt skal 
være i orden, og det har de været alle årene. Der har 
kun været tre-fire mindre uheld i årenes løb, men 
heldigvis i ”småtingsafdelingen” – såsom hudaf-
skrabninger og fingre i klemme. 
Det var under et besøg i Sydfrankrig, at Uffe 
Borgwardt fik ideen til at skabe Til Tops Frederiks-
dal. Han prøvede både at klatre i bjerge og i de store 
skove omkring de store byer som Lyon, hvor der er 
klatreparker for folk, som måske ikke er parate til at 
klatre i klipper.
Han fortæller, at han straks tænkte, at det kunne 

være en god måde at øge indtjeningen i Frederiksdal 
skovdistrikt – et godt supplement til salget af jule-
træer og indtægterne ved de årlige sommerkoncer-
ter. 
Samtidig er det endnu en måde for Frederiksdal Slot 
at skabe værdi for de lokale. Det privatejede slot og 
tilhørende skov har en lang tradition for netop at 
vedligeholde og værne om de oplevelser som det 
kulturhistoriske landskab og slottets bygninger kan 
give i lokalområdet. I denne tradition kunne klatre-
parken passe fint ind uden at skæmme eller skade 
og til glæde for mange.
(Mere om koncerterne i en senere udgave)

Uffe Borgwardt
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SANKT HANS     Sorgenfri - bag kirken

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

Hvad er en heks?
En heks er betegnelsen for en person der praktiserer heksekunst og magi. 
Heksen kan have kendskab til planternes og krystallernes hemmelige egenska-
ber, naturånder, spådom, krystalkugler, tarotkort og lignende okkulte emner. I 
eventyr er heksen ofte en personifikation af det onde.

Traditionen tro afholder KFUM spejderne i Virum 
og Sorgenfri Sankt Hans med masser af sjove aktivi-
teter, bål og snobrød for alle Sorgenfris børn!

Det hele starter kl. 18 og foregår ved spejderhytten, 
”Stalden”, på kirkebakken bagved Sorgenfri Kirke.

 Der vil være fællessang på græsset, aktiviteter inde 
og ude ved spejderhytten samt bål og gudstjeneste 
senere på aftenen.  
Kl. 20 tændes vi bålet på kirkebakken.

Sorgenfri Kirke afholder en børnevenlig Sankt 
Hans  på Kirkebakken bag kirken søndag den 23. 
juni.
Der startes kl. 18 med aktiviteter for børn, mens 
familierne pakker madkurven ud.
Fra kl. 19.30 er der fællessang under ledelse af Sor-
genfri Kirkes organist Peter Navarro- Alonso.
Kl. 20 gives ordet til årets båltaler, vores nye præst 
Jacob Løkkegaard.
Efter bålet – ca. kl. 20.45 - er der ”sommer-toner” 
i kirken under ledelse af organist Peter Navar-
ro-Alonso
Efter sommershowet – ca. kl. 21.30 – tændes det 2. 
bål foran kirken.
Aftenen afsluttes med, at ”Der er et yndigt land” 
synges som fællessang 

Ingen Sankt Hans på Marienborg

På grund af regeringsskiftet, er der ikke i år Sankt 
Hans på Marienborg.
I må klare jer med vores arrangementer i Virum 
og Sorgenfri.
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SANKT HANS     Virum - Furesøparken

På rekordtid er det lykkedes Virum-Sorgenfri Han-
dels- og Borgerforening at få stablet et  arrangement 
på benene til Sankt Hans i Furesøparken.
Virum Sorgenfri Håndboldklub har valgt at stoppe 
med arrangementet og i stedet koncentrere indsats på 
det rent sportslige, lige med undtagelse af loppemar-
kedet ved Virumhallerne..
Handels- og Borgerforeningen  har gjort alt for at få 
et fint arrangement på benene så vi kan samle alle 
Virums borgere denne festlige aften.
Der vil være DJ, mulighed for køb af øl og vand samt 
en professionel madbod samt mulighed for at købe 
kaffe. Derudover vil der til de mindste være Sluch Ice 
og popcorn samt Hoppeborg.
Foreningen opfordrer til at man laver Sankt Hans til 
en rigtig hyggelig familieaften, hvor man kan tage sit 
tæppe med og spise middagen i det fri.
Bålet vil blive tændt kl. 21.30.
Arrangementet støttes økonomisk af hhv. Furesøens 
Grundejerforening og Virum Grundejerforening. 
Hjælpere søges

Hjælpere søges

Har du lyst til at hjælpe, har vi stadig brug for hjæl-
pere til salg af øl og vand, eller til kontrol ved bålet. 
Blot ring til os på 60 66 76 26 eller skriv på åpst@
virumby.dk. 
Det er fint hvis du bare kan hjælpe en time eller to. 
Du behøves ikke være til rådighed hele 
aftenen.
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Føler du dig stresset?
Af psykolog Julie Aasbjerg Andersen

FStress kan føles meget forskelligt fra person til 
person. Har du været stresset gennem længere 
tid, vil din krop og psyke føle sig overbelastede 
og truede på livet. Mange mennesker tror, at man 
skal være en bestemt ”type” for at få stress, eller at 
man skal have et meget travlt job. Faktum er, at der 
findes mange årsager til stress, og man kan ikke 
generalisere.
Stress er ikke en sygdom, men en reaktion på, at 
den situation du er i, er blevet for svær at håndtere. 
Det mener dr. med. og psykolog med speciale i 
sundhedspsykolog Bobby Zachariae, der er pro-
fessor ved Aarhus Universitetshospital og Aarhus 
Universitet. Du kan udvikle stress i mange forskel-
lige livssituationer og scenarier, hvis dine livsvilkår 
kræver mere af dig, end du er i stand til at kapere. 
Stress kan behandles, og der er udviklet mange 
copingstrategier til at håndtere stress. 
Der er stor forskel på akut kortvarig stress og 
vedvarende stress. Vi kan sagtens føle os kortva-
rigt stressede i hverdagen, når vi har travlt i ny og 
næ. Hvis vi står i en stresset hverdag i ugevis eller 

månedsvis, begynder vores organisme at tage skade 
af den varige belastning. Det kan øge risikoen for 
mange typer alvorlige fysiske sygdomme. Desuden 
viser nyere undersøgelser, at hjernen kan tage skade 
i de områder som har betydning for hukommelse 
og læring. Det kan medføre varige problemer med 
hukommelse og koncentration.

Kan du sommetider få den tanke, at du måske har 
stress? Du har mulighed for at tage en stresstest on-
line her: https://www.forebygstress.dk/stresstest_3.
htm. Hvis dit resultat ligger meget højt, kan det være 
en god idé at søge læge for at udelukke en fysisk år-
sag til dine symptomer. Det kan også være en idé at 
kontakte en psykolog med henblik på at undersøge 
bagvedliggende årsager til din reaktion, og få lagt en 
plan for at du kan vende tilbage til et liv med mere 
mentalt overskud igen.
På hjemmesiden www.forebygstress.dk findes me-
get gratis viden om stress

Julie Aasbjerg Andersen, autoriseret psykolog. Cand Psych. aut
Kontakt: 60 10 00 80 
Mail: julie@mentaltoverskud.dk 
Link til hjemmeside :   www.mentaltoverskud.dk
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Naturforum

Hvert år afholder lyngby-Taarbæk Kommune Naturfo-
rum. I år foregår det på Naturskolen i Rådvad. 
Emnet for årets møde i Naturforum er ”at benytte og 
beskytte naturen” i Lyngby-Taarbæk kommune. 
For at ramme emnet ind og inspirere, starter mødet 
med et par indlæg.
Program:
19:00: Velkomst: Udvalgsformand for Teknik og Miljø-
udvalget (Sigurd Agersnap)
19:10: Naturstyrelsen kommer og fortæller om øget 
efterspørgsel efter at bruge statens naturarealer til ude-
rumsaktiviteter, og deres tilgang til det.
19:30: Naturskolen i Rådvad fortæller om, hvordan de 
gennem undervisning i naturen søger at øge interessen 
for både at benytte og beskytte naturen hos kommunes 
skolebørn.
19.50: Som en del af kommunens sundhedsstrategi 
fortæller kommunen om, hvordan svage/syge med-
borgere kommer ud i naturen og mødes med andre i 
samme situation. Naturoplevelse som ”medicin”.
20.10: Workshop:

Her får I mulighed for at komme med jeres forslag 
til følgende emner:
Naturen og Fællesskaber, Naturen som sundheds-
fremmer, Naturen som nabo og Naturen som rum 
for dannelse og læring.
20:40: Opsamling og diskussion 
Tilmelding nødvendig på: 45 97 35 02 eller p´å 
mail: trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk.

Tema: at beskytte naturen i Lyngby-Taarbæk Kommune

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 

www.mentaltoverskud.dk
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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

Arbejdet er i fuld gang med planlægningen af, 
hvordan det nye Sorgenfri Torv skal se ud.
Men alle borgere opfordres til at komme med 
deres ideer som de kan maile til sorgenfribymid-
te@ltk.dk.
Næste møde i arbejdsgruppen er den 24. juni, 
men inden da holder konsulentfirmaet CFBO et 
antal møder med bl.a. forretningerne omkring 
de ønsker der måtte være.
Som tidliger nævnt består arbejdsgruppen af de 
mange forskellige interessenter der er, og har 
interesse specifikt i planlægningen af den nye 
bymidte i Sorgenfri.
Vi følger naturligvis løbende udviklingen her i 
avisen.

Sorgenfri Bymidte

Vi har flere gange tidligere haft fokus på indbrud. Det 
er stadig et stort problem i vores område.
Vi har på redaktionen i Sorgenfri, en stak hæfter 
liggende som vi har fået udleveret af politiet. De kan 
afhentes gratis. Sorgenfri Torv 4.
Men de seneste analyser peger på at nabohjælp kan 
være en aktiv faktor i at forhindre indbrud.
Vi kan derfor kun opfordre til at man slår sig sammen 
med sine naboer, om at få nabohjælp sat i system.
Du kan se mere om nabohjælp her.

Focus  
på 
indbrud
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”Mest sælgende 
mægler i Virum 
for 4. år i træk”
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Skilteoptrækning, en mærkelig og dyr hobby

Af Hans-Jørgen Bundgaard

En ny hobby er kommet til Virum, hvis man da kan 
kalde det en hobby og dyr det er den for Lyngby-Ta-
arbæk Kommune og alle os andre.
Som redaktør skal man passe på at generalisere, men 
i dette tilfælde har jeg svært ved at tro at der er tale 
om borgere udenfor Virum, der finder på denne 
mærkelige ”Hobby”. Jeg er udemærket klar over at 
man i en hvis alder ikke tænker så meget over tinge-
nes værdi og synes det er sjovt at lave lidt ballade – 
Jeg er selv vokset op i Furesøkvarteret og har sikkert 
også i en bestemt alder lavet fjollede ting, men denne 
ide med at tage  nedgravede skilte op er noget der 
både kræver mange kræfter og i sig selv synes er en 
lidt underlig beskæftigelse.
For et par måneders tid siden oplevede jeg en mor-
gen at 2 stk 3 meter høje skilte ved krydset Furesø 
Parkvej/Virum Overdrevsvej var pillet op af jorden 
og lå på tværs af fortov og vej til fare for bilister og 
cyklister. Jeg fjernede dem naturligvis fra kørebanen 
før nogen kom til skade.
Jeg undrede mig lidt over , hvem der dog havde gjort 
det, der skal trods alt lidt kræfter til for at rive skil-
tetne op af jorden.
I tiden efter oplevede jeg hvordan et busskilt på Vi-
rumvej blive totalt smadret og hvordan det digitale 
prisskilt på tanken i femkrydset 2 dage i træk blev 
splintret.
Jeg synes, det er rigtig ærgerligt at disse ting sker, i et 
område hvor der ellers til daglig er stille og fredeligt.
Men så kommer jeg frem til pointen om de bom-

stærke Virumborgere, der hiver skilte op med rod 
og flytter dem næsten 1 kilometer gennem et bakket 
terræn.
Da jeg i weekenden gik en tur omkring Frederiksdal, 
stod minsandten et vejskilt, pillet op med ”rod” med 
vejnavnet: Virum Vandvej og da jeg kom tilbage til 
Furesøkvarteret kunne jeg jo se hvor det var fjernet 
fra.
Tag en snak med de store børn
Uden at virke formanende (og alligevel) synes jeg 
det ville være en rigtig god ide, om frældre til store 
børn i området tog en snak om de fælles værdier 
som vi har her i området og at det ikke er rimeligt 
hverken at trække skilte op af jorden eller smadre 
busskilte og andet på deres vej.
Det er både dyrt, unødvendigt og uacceptabelt.

En lille ”formaning” fra en teenageforælder
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Hvem er vi?
Vil du være med ligesom os!

Avisen udgives af Virum-Sorgenfri Handels og 
Borgerforening, men hvem skriver til avisen og 
redigerer den. 
Avisen drives af frivillige lokale borgere. men 
der er omksotninger ved selve produktiojnen af 

Hans-Jørgen Bundgaard 
Er redaktør på avisen. 
(ansv.)   
Har tidligere deltaget i 
opstarten af Lokalposten 
og startede i 1996 Vi-
rumbladet som en sær-
udgave af Lokalposten og 
senere DGO. 
Selvstændig forretnings-
drivende og formand for  
Virum-Sorgenfri Handels 
- og Borgerforening

Caroline Amalie  
Falkenberg. 
Har en periode arbejdet 
fast på redaktonen, men 
er idag freelance og skri-
ver artikler. 
Caroline er årsag til at 
avisen idag har det udse-
ende og kvalitet som den 
har. 
Caroline har blandt 
meget andet startet face-
booksiden Virumpigerne 

Kim Engelbrechtsen
Er uddannet journalist og 
forfatter aktiv fritidsfoto-
graf. 
Har  indtil videre udgivet 
4 bøger. 
Opsøger lokale begiven-
heder og skriver til avisen 
efter behov.

Niels Christian Ulmelik 
Pedersen 
Niels Christian bidrager 
med historiske beretninger 
fra det gamle Virum og 
omegn. Han har udgivet 
flere lokalhistoriske bøger 
og postkortsamlinger

Julie Aasbjerg Andersen,  
er uddannet psykolog og dri-
ver sin egen klinik i Lyngby. 
Julie skriver artikler om psy-
kologiske emner, som stress, 
angst og depression.

Signe Neumann Andersen
er uddannet læge
Hun har stor interesse for lo-
kale fællesskaber, og vil som 
udgangspunkt skrive lidt her 
i avisen, når hun kan kom-
binere sundhedsfaglig oplys-
ning med lokale initiativer, 
der styrker sammenholdet i 
vores by.

Hanne Isabella Pedersen 
Hanne er mest kendt for sine 
kunstfærdige smykker, men 
er en uundværlig del når 
aviserne skal udbringes. 
Hanne er altid klar med en 
hjælpende hånd.

Vil du være med. 
Vi har altid brug for dig hvadenten du vil skrive til 
baldet, er god til at tegne eller fotografere, eller blot 
vil hjælpe med det praktislke. Alle er velkomne. Skriv 
eller ring til os.
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Sidste uges vinder er:
P.Huffeldt, som kan afhente sin præmie hos Premier 

Skilte, Sorgenfri Torv 4, 2830 Virum.

KORT NYT
Lidl kommer til Sorgenfri
Rygterne talte sandt – det bliver Lidl der flytter ind i 
det nye Hummeltofteparken i Sorgenfri.
Vi ved ikke præcis hvornår, men vi regner med det 
bliver nogenlunde samtidig med indflytningtil lejlig-
heder og rækkehus primo september.

Ny velkomstflyer til Virum-Sorgenfri
Den nye velkomstflyer til nye borgere erpå vej og 
forventes at udkomme i starten af august måned.
Velkomstflyeren er en orientering om Virum og Sor-
genfri til nye borgere derflytter her til. Lige nutegnes 
der annoncer til flyeren, så har du behov for at for-
tælle om din forretning eller forening til nye tilflytte-
re, så kontakt redaktionen hurtigst muligt.

Sorgenfri Kirke rykker udendørs 
Tag solhatten på og kom til en festlig gudstjeneste i 

Guds frie natur. Skulle det ske at vejret ikke er med 
os, rykker vi indenfor i kirken. 
Søren hermanden prædiker. 
 
Vi kipper med flaget
Tidligere medborger Lise Nørgaard fyldte lørdag 102 
år. Vi ønsker til lykke med den store dag.



Deadline næste nr. - 26. juni 2019
Næste nr. udkommer 1. juli 2019

Redaktører:
Hans-Jørgen Bundgaard (Ansv.)
hjb@virumby.dk

Redaktionelt stof
Redaktionelt stof sendes som wordfil eller lignen-
de som færdigt materiale.
Billeder sendes i jpeg.
redaktion@virumby.dk
Redaktionelt stof fra forretninger, som er 
medlemmer af Virum-Sorgenfri Handels- og Bor-
gerforening modtages gratis. 
Ikke-medlemmer: 500,- pr. artikel.

Fremstillet hos: 
Premier Skilte-Tryk-Foto
Sorgenfri Torv 4
2830 Virum
Tlf. 60 66 76 26

Annoncepriser:
Helside: 1200,-
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: 6000,-
Halvside: 10 numre: 7500,-
Alle priser er ekskl. moms. 

Virum-Sorgenfri Avis

Denne uges 
præmie er 

sponsoreret af

Virum Sorgenfri 
Avis

Sorgenfri Torv 4 

Konkurrencesiden

Hvor mange hekse er der
gemt rundt om i avisen
Send en mail med dit svar til 

konkurrence@virumby.dk 
senest d. 26. juni  2019. 

Vinderens kontaktes direkte, 
og offentliggøres i næste nummer. 

Vind  to flasker god rødvin 

   


