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Stor tilstrømning da Lidl åbnede
Læs side 7

Da CH2C (Coming Home) indtog Virum - læs side 15.

Skal der være permanent bro og
sauna ved Frederiksdal Fribad?
se side 21

Stort beløb indsamlet på Virum Gymnasium
På kun 4 timer lykkedes det eleverne at indsamle mere end 27.000 kr. i forbindelse med deres
arrangement på Lyserød Lørdag. Det er et imponerende resultat af gymnasiets elever, der nu
allerede er igang med at forberede den næste store indsamling der foregår den 28. januar.
(Danmarksindsamlingen) Læs mere på side 4
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Nu skete det endelig

Et stort nyt supermarked er blevet indviet – det første i en række af nye
tiltag i Virum og Sorgenfri.
De seneste 10-12 år har der været mange udviklingsplaner for bymidterne i Sorgenfri og i Virum.
Nye tiltag som vi alle trænger til. Man kan diskutere størrelsen af
byggerierne, antallet af butikker og supermarkeder, men en ting er
sikkert: Uden en fornuftig udvikling ville vore byområder ligne spøgelsesbyer, som det er set mange andre steder i hovedstadsområdet.
I Virum ligger der ikke en eneste ledig forretning i bymidten, i Sorgenfri er der lidt flere, hvis vi også tager i betragtning, at en del af lejemålene er korttidslejemål, fordi tiden er så usikker for torvets skæbne.
Vi må erkende, at der for mange af byggerierne er lang tid fra tanke til
handling, men nu må vi glæde os over, at der sker noget til stor gavn
for Virum og Sorgenfris borgere.
Vi kan håbe på, at Virum vil blomstre op, når de nye supermarkeder
åbner, og at det giver den synergieffekt, at de øvrige butikker også
kommer til at mærke fornyelsen.
I Sorgenfri har det længere udsigt, men vi kan håbe på, at Kommunalbestyrelsen på sit møde i december beslutter, hvad vej det går med
udviklingen af Sorgenfri Torv.
Der har været tale om mange spændende forslag undervejs, som
f.eks. da der var forslag om at lave Virum Postkontor om til et bowlingcenter eller lave en Cafe Jorden Rundt på Sorgenfri Torv.
Vi bliver bare nødt til at se i øjnene, at der skal økonomi til at udvikle
et byområde, og at de der vil skyde penge i som investorer, gør det for
at tjene penge. En ting er, hvad vi synes kunne være hyggeligt, noget
andet er, hvem der vil investere i projekterne.
Kommunen har ikke midler til at investere i byområder – vi ser nok
også hellere, at investeringer går til børn, unge og ældre.
Derfor er det uundgåeligt, at der bliver bygget f.eks. boliger, for at få
råd til at bygge forretninger.
Som borgere kan vi være med til at sikre, at det der bygges, tilpasses
mest muligt det omkringliggende miljø og der hvor byerne er koncentreret, bor normalt flest mennesker, hvilket også giver god mening. For
jo tættere du bor på centrale transportkilder, jo mindre behov er der for
at have bil eller benytte bilen til daglig, hvilket er gavnligt for miljøet.

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 omtalte emner.
hvis der optræder en
lille skærm - linker skærmen videre til en person
eller et emne.

Du kan også følge
Virum-Sorgenfri Avis
på Facebook.
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Stort resultat på Lyserød Lørdag
Vi kan være stolte af vores unge!
af Pia Gars

Ungdommen i dag er meget i fokus. Her kommer
en rigtig positiv historie fra Virum Gymnasium.
Lørdag den 5. oktober mødte ca. 85 elever op på
Virum Gymnasium for at samle ind til kampen mod
brystkræft for tredje gang. Brystkræft er en sygdom
der desværre rammer rigtig mange mennesker – både
sygdomsramte og pårørende. Derfor er dette frivillighedsarrangement også meget vigtigt for eleverne.
Eleverne havde i ugerne inden holdt adskillige møder

Det blev et meget vellykket arrangement, hvor vi
takker både forældre og de forretninger, der bidrog
med gaver til VG´s Lyserød Lørdag.
Eleverne indsamlede ialt 27.326,47 kr., hvilket er
et meget flot beløb på bare knap 4 timer.
Overskydende vin fra Skanvin, som vi havde fået
foræret af et forældrepar til en 3g elev, og rester
fra bogloppemarkedet vil blive solgt til næste store

Fortsattes fra side 7

i forskellige grupper og organiseret hele programmet.
Her var Kreagruppen, Streetfoodgruppen, Musikgruppen, Smykkegruppen, Loppegruppen, PR-gruppen,
Vingruppen, Tombola og Kagegruppen. Allerede kl
10.00 lørdag den 5. oktober var eleverne i gang med
at gøre klar til alle gæsterne, der kunne ankomme fra
kl. 12.30.
Det blev en dejlig dag med masser af besøgende
både voksne og børn fra Virum og omegn. Musikeleverne stod for al underholdningen i Studiesalen, hvor
man kunne købe kaffe, vand, streetfood, vin og kage.

arrangement den 28. januar, hvor eleverne deltager
i Danmarksindsamlingen for femte gang. Vi håber
Virum-borgerne allerede nu sætter kryds i kalenderen til dette arrangement.
Ved Danmarksindsamlingen vil man kunnen
deltage i et 5 km´s løb, børneløb, købe loppeplads i

studiesalen og igen stifte bekendtskab med elevernes mange kreative evner til fordel for Danmarksindsamlingen.
Eleverne holder stormøde i næste uge om Danmarksindsamlingen. Hold øje med vores hjemmeside www.virum-gym.dk ,hvor vi løbende vil
informere om Danmarksindsamlingen.
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Den aktive samfundsborger

Skrivekursus for alle 2g-elever på Virum Gymnasium
af Birgit Riedel Langhoff

VG kørte 22.-23. oktober kurset ’Den aktive samfundsborger’ – autentisk skrivning, hvor alle 2g eleverne skulle skrive et kort debatindlæg om et valgfrit
emne.
Formålet med kurset er at danne rammen om sammenhængende tid til træning af elevernes skriftlighed
og at skabe ekstra skrivelyst ved at skulle skrive i en
autentisk genre til en dagsordensættende avis og mange modtagere. Der er fokus på demokratisk tankegang
og at høre alles stemme.
Kurset blev kickstartet med et oplæg fra Anne
Sophia Hermansen, nuværende kulturredaktør og
tidligere debatredaktør på Berlingske, som fortalte
om, hvordan man trænger igennem hos medierne som
debattør.
“Unge under 20 er der nemlig ikke mange af i den
offentlige debat, og de må lægge ryg til lidt af hvert,
når de beskrives i medierne. Til at blive kaldt dumme,
fordrukne og udannede eller til at blive beskrevet som
12-talspiger m/k, der skærer i sig selv, vil være perfekte og ikke tåler modstand. Tager man ikke ordet,

må man desværre finde sig i at blive beskrevet af
andre. Det sidste håber jeg ikke, I gør efter i dag👊 
Der står en orange scene klar til dem, der vil og
tør.”
(Anna Sophia Mygind Hermansen, 22.10.19)
VG samarbejder i forvejen med Politiken, som
vil læse udvalgte debatindlæg og trykke de bedste.

Anne Sophia Hermansen fra Berlingske Tidende kickstartede
2g-skrivekurset på Virum Gymnasium

Kendskab til sprog er vigtigt i vor moderne og verden
Virum Gymnasium inviterer 8-9 klasserne
Vi har i dette skoleår 2019-20 via midler fra det nye
Nationale Center For Fremmedsprog (NCFF) fået
midler til udbyde en juniorsprogcamp i alle fremmedsprogene tysk, fransk, spansk og engelsk. Der er
tale om et samarbejde med Roskilde Gymnasium og
UNord. Sprogdagen finder sted lø. 29. februar 2020
kl. 10-16 på Virum Gymnasium.
Undervisningen varetages af universitetsuddannede,
erfarne gymnasielærere. Sprogelever fra gymnasiet
samt studerende fra læreruddannelsen på professionshøjskoler og universiteter vil deltage som sprogassistenter og gode rollemodeller, ligesom folkeskolelærere vil deltage som undervisningsassistenter
på dagen. Der er derfor også tale om et værdifuldt
vertikalt lærersamarbejde og gensidig inspiration.
Baggrunden er, at færre og færre danske unge lærer
fremmedsprog på et højt niveau og flere fremmedsprog ud over engelsk.
Det er problematisk , når man kommer fra et lille
sprogområde som det danske, også i forhold til interkulturelt udsyn og senere studie- og jobmuligheder.

Herunder som en vigtig dobbeltkompetence for eks.
ingeniører melder bl.a. DTU.
Fødekæden op gennem skolesystemet til mellemlange og videregående uddannelser er ved at
knække på sprogsiden. Derfor er der aktuelt stor
politisk bevågenhed på området, ligesom styrkelsen
af sprog indgår som et særligt indsatsområde her på
Virum Gymnasium.
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Mange aktive forfattere i Virum og Sorgenfri

Greens Boghandel lægger gerne hus til præsentationerne

Vi bragte i sidste nr. et interview med Pia i forbindelse med hendes senste
bogudgivelse, Utopia. Lørdag præsenterede hun sin nye bog hos Greens
Boghandel i Sorgenfri.
Kunderne kunne her købe bogen og få en autograf i af selveste forfatteren.
Virum og Sorgenfri har rigtig mange spændende forfattere, så i den kommende weekend er
det Kim Engelbrecthsens tur til at få præsenteret sin nye roman ”Klimapolitiet”.
Han signerer sin nye bog, ligeledes hos Greens Boghandel, på lørdag den 2. november kl.
12- 14
Pia Reesen brønnum signere en bog til en læse4r

Forfatter
Kim Engelbrecthsen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så åbnede Lidl i Sorgenfri

Mere end 900 deltog i receptionen dagen før åbningen

af. Hans-Jørgen Bundgaard

Med balloner, smagsprøver
og gode tilbud åbnede Lidl i
Sorgenfri torsdag. I onsdags
var der åbent for specielt
indbudte, naboer og andre –
her mødte 900 ”naboer” op
og fik bl.a. en gratis Goodie
bag med alskens lækkerier.
Torsdag morgen åbnede
forretningen og åbningsfesten fortsætter fredag og
Butikschef Hussein Sabbah
lørdag, hvor der er familiedag med sjove aktiviteter for børnene med ansigtsmaling, gode idéer til madpakken samt skattejagt.
I forbindelse med åbningen havde jeg en kort
snak med den nye butikschef Hussein. Hussein bor
i Helsingør og har været godt 10 år i Lidl – de seneste år som souschef i Lidl i Helsingør.
Hussein kender ikke så meget til lokalområdet
men håber, at han kan skabe en forretning med
tilfredse kunder og give dem en god oplevelse, når
de køber ind.
Forretningen har parkeringsmuligheder lige uden
for døren, men hvis der er optaget, er der en parke-

ringskælder med parkering til 60 biler med opgang
via et rullebånd direkte til forretningen.
Masser af smagsprøver

Borgmester Soifia Osmani
deltog i åbningen

Virum-Sorgenfri Avis - 1. november 2019

Side 9

Lider du af Vinterdepressioner

af cand. psych Julie Asbjerg Andersen

Omkring 5% af danskere lider af tilbagevendende
vinterdepressioner. Der er heldigvis en del du kan
gøre, hvis du også føler din energi og dit humør daler
i slutningen af efterårsmånederne. Hvis du føler dig
meget ramt, så anbefaler jeg, at du tager en dialog
med lægen. Hun vil undersøge dig for symptomer på
depression samt varighed og sværhedsgraden af disse.
Tegn på vinterdepression
Føle sig nedtrykt
Nedsat lyst eller interesse for ting, du
normalt har interesse for
Nedsat energi og træthed
Mindre selvtillid eller lavere selvværd
Bebrejde sig selv eller skyldfølelse
Tanker om død og selvmord
Koncentrationsbesvær og svært at
tænke klart
Rastløshed og uro eller hæmmet i sine
bevægelser og mimik
Indsovningsvanskeligheder og/eller o
pvågninger
Ændret appetit – vægttab eller øgning
(Kilde: Psykiatrifonden, 2014)

Hvis du lægger mærke til, at du år efter år bliver
mere trist i vintermånederne, kan et forløb hos
en psykolog finde frem til årsag, forebyggelse og
copingstrategier, så du ikke skal leve med vinterdepressioner fremadrettet. Det kan være en god
investering, da der er meget høj risiko for at blive
ramt af en depression igen, hvis du har fået en tidligere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du
ønsker en samtale.
Herunder er nogle strategier, som du selv kan
udforske, hvis du ved, at du føler dig mere trist i
vintermånederne.
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Med et tema om tro og tillid
af Marlene Kejser

Her var temaet tro og tillid, og der var fuld tillid til, at
klatreinstruktørerne ville få Kristian Tvilling og Marlene Kejser sikkert ned på jorden igen, efter at en del
af gudstjenesten udfoldede sig på kirketårnets facade.
Tillid var der også til de mange konfirmander, som
var med til at føre folk igennem en aften, hvor der var

Foto: Jan Jürgensen

prædiken, lystænding, dans, musik og salmesang.
Folk oplevede blandt andet danser Anna-Olivia
Christesen og cellist Ida Johanne Kühn Riegels i
en performance udenfor kirken, og som afslutning
på det hele var der nadver neden for kirketårnet.
Foto: Jan Jürgensen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frilandsmuseet ændrer åbningstider
Museet ændrer åbningstider i perioden frem til jul

Pressemeddelelse

Som regel plejer Frilandsmuseet, at lukke efter efterårsferien og frem til juleweekenderne, men vi vil så
gerne have lidt flere åbningsdage. Derfor glæder det
os, at kunne meddele, at museet nu er åbent hver søndag fra efterårsferien og frem til den første juleweekend (30. november - 1. december)
Hver søndag åbner vi museet fra 10 - 16.00, så dem,
der vil, kan komme og nyde naturen. Vi håber, I vil
støtte op om åbningsdagene, så vi kan åbne museet
endnu mere i fremtiden. 😊
- Entréprisen er nedsat til 50 kr. i denne periode, da
der vil være et begrænset antal åbne bygninger.
- Museets nordlige indgang er lukket i denne periode,
men vil være åben i juleweekenderne.
Søndag den 27. november
Kom i oktoberfest humør og smag på museets hjemmebryggede øl

Søndag den 3. november
Vil du lære mere om Frilandsmuseets mange spøgelser? Så kan du tage med på en gratis spøgelsesrundvisning kl. 12 og kl. 14.
Søndag den 10. november
Studerende fra RUC holder Mortensaften og du er
hjerteligt velkommen
Søndag den 17. november
Vi serverer lækre vafler
Søndag den 24. november
Hold varmen med en kop gratis kaffe
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Kom igennem Bibelen på kun 45 minutter i Virum Kirke
Sognepræst Kristian Tvilling og kirke- og kommunikationsmedarbejder Marlene Kejser tager publikum med på en lynrejse i Bibelens mange fortællinger, når de genopsætter teaterforestillingen ”Bibelen på 45 minutter” i Virum Kirke.
af. Marlene Kejser

Bibelen udkommer i en nudansk oversættelse til marts
2020, og hvis man vil have lidt opvarmning, før man
tager læsebrillerne på, kan man få hele molevitten i en
teaterforestilling i Virum Kirke i starten af november.
Her genopsætter de nemlig teaterforestillingen ”Bibelen på 45 minutter”.
På de 45 minutter når sognepræst Kristian Tvilling
og kirke- og kommunikationsmedarbejder Marlene
Kejser både igennem Det Gamle og Det Nye Testamente.
Forestillingen dykker ned i de mange historier, som
den kristne tro bygger på, og taler samtidig ind i,
hvad vi kan bruge fortællingerne til i dag. De starter
ved begyndelsen og besøger både Abraham, Isak og
Jakob, David og selvfølgelig Jesus. De flygter ud af
Egypten, danser sig igennem profetbøgerne og deler
ud af Paulus’ mange breve. På rejsen bliver poesi, jura
og profeti til rap, gys og magi.

Det er en underholdende forestilling med fart
på, som både kan opleves af børn, unge, voksne
og ældre.

Foto: Jan Jürgensen

”Mest sælgende
mægler i Virum
for 4. år i træk”
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Hvornår lukker Irma i Sorgenfri?

Ikke lige nu, men der akal handles nu, hvis udbudet af
forretninger skal sikres på Sorgenfri Torv.
af. Hans-jørgen Bundgaard

Det ligger klart, at Irma i Sorgenfri meget gerne vil
blive i Sorgenfri, men det kræver, at Irma kan flytte
ind i nye tidssvarende lokaler uden først at skulle
lukke ned i en periode.
Det lå klart på et afsluttende møde i den arbejdsgruppe, der siden foråret har diskuteret mulighederne
for Sorgenfri Bymidte.
På mødet præsenterede Svend Erik Rolander fra
konsulentfirmaet CFBO de tre scenarier, som var på
spil - med visse ændringer siden sidst.
Her gjorde direktør Særen Steffensen fra Irma det
klart, at hvis de skal fortsætte i Sorgenfri, skal der
ske noget snart, hvis det ikke skal ende med at Irma
lukker – og lukker Irma, vil det blive et problem for
de fleste forretninger på nordtorvet, da det er supermarkeder der i dag er med til at trække kunder til
torvet.
En tidshorisont er ifølge Irma omkring to-tre år før
en ny Irma skal stå klar.
Det næste, der vil ske omkring Sorgenfri Torv,
er, at konsulentfirmaet færdiggør deres arbejde og
afleverer det til forvaltningen. Forvaltningen tager
herefter stilling til, hvilke tre scenarier der skal
arbejdes videre med, hvorefter det skal behandles på
Byplanudvalgsmødet den 4. december - og endelig

behandles på kommunalbestyrelsesmødet den 19.
december.
Det vil betyde, at ejerne umiddelbart omkring
juletid vil vide, hvad der skal arbejdes videre med.
Mon ikke vi i starten af det nye år ved lidt mere
om, hvordan udviklingen af Sorgenfri Torv bliver?

Sidste dialogmøde blev afholdt på rådhuset
her er det formasnden for ejerkredsen Lars mathiesender har ordet.
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CH2C Sluttede i Virum

Virumholdet outsiderne, vandt i Old Boys rækken

af. Hans-jørgen Bundgaard

Sidste weekend løb det store årlige løb i FDF-regi af stablen.
Det er her i efteråret 50 år siden, at de første løb foregik – dengang under navnet ”Coming Home”.
Virum FDF startede Coming Home i 1969, hvor det bestod
af fire hold og i alt ca. 30 deltagere. Ved løbet her 50 år efter
stillede 62 hold til start og havde et samlet deltagerantal på ca.
400 – så man kan roligt sige, at løbet har udviklet sig.

Der læses på kort - Foto: Christian Kyed

En opgave læses. - Foto: Christian Kyed

Deltagerne før præmieoverrækkelsen - Foto: Christian Kyed

Turen startede på Skovbrynet station, og efter at
have gået rundt om Furesøen og løst en masse
poster undervejs, sluttede man af på Bredevej ved
spejderhuset.
Her blev vinderne udråbt. FDF Virum vandt
på fornemste vis Old Boys rækken, mens et hold
fra hhv. Frederiksberg og Skovlunde, tog sig af
topplaceringerne i de to andre rækker for hhv.
væbnerne (12-14 år) og seniorerne (15-18 år).
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Rundkørsel på Virum Torv

- men hvorfor først i 2021
af. Hans-Jørgen Bundgaard

Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening (VSHB)
har siden 2013 arbejdet tæt sammen med kommunens
tekniske forvaltning om udviklingen af Virum Bymidte.
Det har ført til en række møder mellem foreningen,
forvaltningen og borgerne i Virum.
I 2017 blev en endelig helhedsplan for Virum Bymidte vedtaget, men hermed var intet endelig besluttet.
På baggrund af helhedsplanen blev der afholdt endnu en række møder, og nu er forvaltningen kommet
med det endelige forslag, der peger på en rundkørsel i
krydset ved Virum Torv.
Der kan være mange holdninger til en rundkørsel
og undersøgelser af trafiksikkerheden contra trafiklys
peger i mange retninger, men nu er rundkørslen altså
vedtaget.
Et andet vigtigt punkt i helhedsplanen er overgangsforholdene af Frederiksdalvej mellem Virum Torv og
Skovridergårdsvej.
Dette er bl.a. vigtigt for at være med til at skabe sammenhængskraft mellem de forskellige områder i det
centrale Virum, ikke mindst nu, da det nye byggeri på
posthusgrunden nærmer sig sin færdiggørelse.
Disse hovedpunkter er nu sat på til udførelse i
foråret 2021. I VSHB er vi rigtig galde for at disse
projekter nu er endelig vedtaget, men vi føler, at det
er et stort problem, at kommunen først prioriterer at
gå i gang med projektet i 2021, et år efter at byggeriet på posthusgrunden er færdiggjort. Vi har arbejdet
så mange år omkring dette projekt og pengene blev

bevilget tilbage i 2017. Det ville være rart, om det
var koordineret således, at man kunne være færdig
med hele bymidten på én gang og ikke skal til at
grave igen, når det andet nu er færdigt.
Men slutter renovering af bymidten nu her.?
Det gør den bestemt ikke, for i Virum ønsker vi
fortsat at skabe det bedste miljø for Virums borgere. Vi mener fortsat, at selve Virum Torv med
parkeringer m.m. skal have en ansigtsløftning, at
der skal ske en markant ændring af sikkerheden ved

Der har før været rundkørsel på Virum Torv - Bemærk trafikken

varetransport til Virum Supermarked – et stisystem
forbi Virum Gymnasium – derudover er der også
planer om et mindre byggeri ved Rosenhaven, der
kan skabe en større sammenhængskraft mellem de
forskellige bydele i Virum.
Ønsker du også fortsat at være aktiv om disse
tiltag i det centrale Virum, er du altid velkommen til
at kontakte Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening, der altid er åbne for borgere, der vil være en
aktiv del af byen og måske samtidig har gode ideer
til nye tiltag for at forbedre vores lokalområde.
Ring eller skriv til os.
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Hvordan ser Europa ud i 2030

Kim Engelbrecthsen har skrevet en spændingsroman der fortæller et af scenarierne der kan ske, hvis ikke vi tager klimakrisen alvorligt.
af. Hans-jørgen Bundgaard

Virumborgeren Kim Engelbrecthsen har netop
udgivet sin fjerde bog – en krimi der
tager fat på hvor slemt det kan gå, hvis vi ikke
tager klimaudfordringen alvorligt.
”Klimapolitiet” er en ny spændingsroman,
som foregår et stykke ude i fremtiden. Klimaændringerne er for alvor begyndt at slå igennem
med oversvømmelser og ekstreme temperaturer.
Strømmen af klimaflygtninge fra Mellemøsten og
Afrika er eksploderet, og de europæiske regeringer er handlingslammede. En organisation ved
navn Klimapolitiet tager magten og gør det beskidte, men “nødvendige” arbejde: At bekæmpe
flygtningene med alle midler ud fra tankegangen:
“Det er dem eller os”.
Hovedpersonen, Markus Schmidt, arresteres og
tvinges til at deltage i massakrer på flygtninge.
Han kaster sig derefter ud i en række hæsblæsende forsøg på at afsløre Klimapolitiets gruopvækkende metoder sammen med den britiske journalist, Heather Aldridge.
I en omtale af romanen skriver Claus Brask,
cand.mag. i dansk og engelsk.:
”Romanens pointe er, at vi vil give afkald på
humanismen til fordel for en kynisk, nødvendighedens politik for at redde os selv. De højere
temperaturer er ikke kun et spørgsmål om ændret
vandstand og afsvedne afgrøder. Den største fare
er måske den forandring, som bemægtiger sig
vores menneskesyn!”
Kim Engelbrechtsen er uddannet journalist og
har arbejdet hos bl.a. Kræftens Bekæmpelse, Illustreret Videnskab, I Form og Scleroseforeningen.
________________________________________

Kims forfatterskab startede tilbage i 2004, hvor han
debuterede med bogen Lev stærkt - dø naturligt – om
unge og selvmord. Bogen er udsolgt men benyttes som
undervisningsmateriale på skolerne.
Kim er opvokset i Hillerød, men efter syv år i det
indre København, flyttede han til Virum for 30 år siden.
Kim er aktiv i græsrodsbevægelsen #VærdigPsykiatriForAlle, som har 5.700 medlemmer og har arrangeret
tre store demonstrationer på Christiansborg Slotsplads
for at få regeringen til at holde valgløfterne om et tiltrængt løft til psykiatrien.
Kom og hils på Kim, der lørdag den 2. november
signerer sin nye bog hos Greens boghandel på Sorgenfri
Torv. Det sker mellem kl. 12 og 14.

Manglende P- pladser til Cykler
i Hummeltofteparken.

Grønnevej 83 · 2830 Virum · Tlf.: 45 83 45 30

Cyklistforbundet har ved Niels Wellendorf, overfor kommunen, påpeget at der ikke var etableret
det antal cykelparkeringspladser som skulle være
en betingelse før ibrugtagning af byggeriet.
Kommunen erkender problemet og har henstillet
til bygherren, at de manglende cykelparkeringspladser bliver etableret inden 4 uger.

www.elholmbegravelse.dk

Få personlig og kvalificeret
rådgivning hele døgnet.

Uddannede og certificerede bededamer

LONE ANDERSEN
CHRISTINA GAUGUIN
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Fast Badebro ved Frederiksdal Fribad
Pressemeddelelse

En gruppe lokale Virum-Sorgenfri borgere
kæmper på 6. år for at få etableret en fast
badebro og sauna ved Frederiksdal, og de
øjner nu mulighed for at nå målet.
Foreningen Frederiksdal Fribad kæmper for en fast
badebro og sauna ved Frederiksdal
E”Teknik- og Miljøudvalget behandlede vores ansøgning i maj 2019, og forventes at behandle sagen igen i
november måned. Broen ser ud til at kunne bygges for
ca. 750.000 kr., og med en fast bro sparer kommunen
mange årlige driftsudgifter på at lægge broen i, tage
den op, køre rundt med den op opbevare den. Anlægsinvesteringen tjener sig selv hjem på relativt kort tid,
og så reducerer kommunen sine driftsudgifter, hvad
der er nødvendigt med den pressede kommunale økonomi, så vi er meget optimistiske”, udtaler Jan Dehn
fra Foreningen Frederiksdal Fribad.

opgaverne for arealdrifts-afdelingen. Samtidig skal
vandet være tilstrækkeligt varmt for at broen af
arbejdsmiljø-mæssige grunde kan lægges i og tages
op, og derved forkortes badesæsonen endnu mere.
Det kostede ca. halvanden måned af den almindelige badesæson sidste år.
”Vinterbadning er mere og mere populært, og mens
der er kommunalt støttede vinterbade-muligheder i
Taarbæk, har de ca. 22.000 Virum/Sorgenfri borgere ikke mulighed for at bruge Furesøen i dag. Med
baggrund i den store opbakning vi har mødt, har vi
tilbudt kommunen at drøfte hvordan vi kan hjælpe
til med finansiering og drift af vinterbademulighederne. Det tilbud håber vi, at kommunalbestyrelsen
vil tage imod, og vi afventer lige nu en mødeinvitation fra borgmesteren” udtaler Jan Dehn

Foreningen blev etableret i 2013 efter ideoplæg fra
Charlottenlund Søbad. Foreningens formål er at
understøtte adgangen til den dejlige natur ved Frederiksdal for flere, i længere perioder af året. Det skal
ske gennem etablering og efterfølgende drift af en fast
badebro og sauna. Lokale Virum-borgere fortæller,
at der tidligere har været en fast bro, men den nuværende badebro ved Frederiksdal skal hvert år lægges i
vandet og tages op, hvorved vinterbadning er vanskeliggjort.
Foreningen Frederiksdal Fribad har foreløbigt etableret sig med foreningsvedtægter og rammer for
foreningens drift, som det kendes andre steder fra.
Foreningen har en facebook-gruppe kaldet ”Foreningen Frederiksdal Fribad”, hvor interesserede
kan henvende sig med deres interesse for og støtte
til foreningen.

Det tager ifølge Lyngby-Taarbæk Kommunes arealdriftschef Lars Christiansen fem mand ca. 4 dage
og overtid at sætte broen op. Arbejdet med at lægge
broen i udføres på et tidspunkt, hvor der er pres på
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Vil du med i vandet
Furesøen har igennem meget lang tid, hvis en badetur
var en del dagligdagen om sommeren i hvert fald i
skoleferien og høsttiden, været stedet, hvor folk fra
Frederiksdal, Virum og så langt væk som Brede, gik
i vandet. En tur til vandet var tidligere oftest en tur
uden en tur i bølgen blå. At gå i vandet for ikke at
vaske sig hører nutiden til og egentligt først rigtigt fra
starten af 1900-tallet

Den gamle badeanstalt for foden af KIG-UD husene. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv. Postkort ca. 1915.

D
De forskellige hak i sivkanten. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv. Ca. 1910.

I vor del af Furesøen var det stykket fra Hjortholmbroen, langs det nuværende Fribad til for enden af
Virum Vandvej, området, hvor badning fandt sted.
Her fandtes tidligere en sivbræmme med små og store
hak, hvor det var muligt, at komme ud igennem og i
vandet. Der var et hak for Frederiksdal, for Virum og
Brede m.fl., hvilket skulle forstås sådan. Arme den,
der badede det forkerte sted.
Omkring Første Verdenskrig byggede familien
Lundqvist, Bådudlejningen i Frederiksdal, en badeanstalt med afdeling for kvinder og for mænd. Der skulle betales 10 øre, men så fulgte der også et håndklæde
med. Det var ikke de lokale, der brugte den – det ville
de sgu ikke betale for -, men sommergæster, der nu
foruden at leje en robåd kunne komme i vandet. Badeanstalten lå for foden af KIG-UD husene på sydbredden af Furesøen vest for Mølleåens udløb fra søen i et
område, der blev kaldt ”Vaskebugten”

Den private badeanstalt kunne til sidst ikke overleve, da LTK lejede det nederste stykke af Møllemarken af grev Schulin på Frederiksdals Slot. I 1936
blev Frederiksdal Fribad anlagt. Fribadet skabte en
vis interesse hos folk, da naturismen i 1930 var på
sit højeste, men skuffede blev de! Du skulle have
badedragt på. Fri gik på betaling. Virum Skole (100
år i 2020) begyndte at bruge Fribadet i svømmeunder-visningen - slut med tørsvømning -, der startede
1. maj lige meget, hvor koldt vandet var. Skoleeleverne gik frem og tilbage.

Omklædning, toilet, slikbutik bygget i 1943.

I begyndelsen var der ikke mulighed for omklædning; det foregik i det fri eller i det medbragte telt,
som blev slået op på græsplænen. Så en større
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bygning med omklædning, toiletter, livredderrum og
slikbutik blev bygget. Måske mest grundet hygiejnen
og ikke så meget blufærdighed, da der i de første år
ikke var toiletter på stedet. (Bygningen er i dag indrettet som sommer grill restaurant). Så var det slut med
at sætte telte op, så på en
rigtig varm sommerdag kunne Fribadet i Frederiksdal
sagtens hamle op med ”fluepapiret på Bellevue”.

Side 23
I gennem mange år har LTK sat en badebro op ved
sæsonstart og skilt den ad ved efteråret og vinterens kommen. I lokalavisen ”Det grønne Område”
fra 15.10.2019 har en gruppe borgere fremsat
forslag om, at badebroen skulle blive stående hele
året, så badesæson blev længere og Frederiksdal
kunne nydes af flere hele året. Vinterbadning.
Og så ville det være rart, hvis der blev bygget en
sauna.

Frederiksdal Fribad. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv. 1954.

______________________________________________________________________________________

Hærværk eller kunst

Hvad må vi i skoven?

På den traditionelle gåtur, bemærkede en af vore
læsere forleden at en del større sten i vandet lige ved
Mølleåens udmunding var blevet målet i forskellige
skrigende farver..
En vandalisme mod vor skønne natur.
Hvad meningen er med denne ”malerkunst” kan
være svær at forstå - og der er tale om et lidt besværlig form for hærværk, for det må være lidt besværligt
(og koldt) på denne årstid at bevæge sig ud i vandet
for at male stenene.
Vi opfordrer til at beskytte naturen på alle måder og
gå op imod kræfter der ikke har den samme respekt
som os andre

Vi ved allesammen at vi har nogle regler der skal
overholdes, når vi går i skoven:
Men hvilke regler gælder specielt i Frederiksdal
Skov? Det kan være svært at finde ud af, men
måske en dag der vil være råd til et nyt skilt.
En kvik læser sendte os dette billede af skiltet
ved indgangen til skoven.

Hvem har malet stenene ved Hjortholm?

Et skilt der trænger

Virum-Sorgenfri Avis - 1. november 2019

Side 25

En aften om Louis Armstrong
Thomas Heilmann besøgte sidste år i november Salonen med en spændende fortælling om Danmarks vel
nok mest berømte jazzmusiker, Svend Asmussen.
Nu kommer han igen, og denne gang bliver det så vel
nok verdens mest berømte jazzmusiker, Louis Armstrong. Trompetisten og sangeren med den smittende
glade udstråling og ikke mindst hans fantastiske evne
til at gribe de fleste mennesker med sin musik – uanset om man egentlig brød sig om jazz.

En fortælling med meget levende billeder af en
stor kunstner.
Arrangementet foregår på Frilandsmuseets Restaurant, torsdag den 21. november kl. 18-21

Armstrong medvirkede i sit lange liv i utallige film og
TV-udsendelser, alene med sin gruppe eller sammen
med andre store kunstnere som Ella Fitzgerald og
Billie Holiday – for ikke at glemme Nina og Frederik!
Vi skal opleve Armstrong i et program med musik og
levende billeder, udvalgt for et publikum som sætter
pris på god musik og underholdning – og ikke mindst
jazz. Thomas Heilmann er lektor, han er bestyrelsesmedlem i Søllerød Jazzklub, og han har lavet radioudsendelser om Billie Holiday, Count Basie og Duke
Ellington.

Jul på Lottenborg Kro

________________________________________

Hyggelig julestemning

Oplev stemningen i de gamle stuer, når der pyntes op
til julefest og serveres lækker mad, med både moderne og klassiske anretninger. Den smagfulde 6-retters
buffet indtages på mormors fine, gamle tallerkener
ved de smukke mahogniborde.
Fredage og lørdage vil der efter maden være livemusik i det store lokale, mens de øvrige lokaler byder
på mere intime og rolige omgivelser. Livemusikken
fremføres af Henrik Egholm (vokal) og Stig Kaufmanas (klaver) fra Sinatra Syndicate Big Band, som
bl.a. spiller juleklassikere fra hans store bagkatalog.
Arrangementet starter kl. 18 og er velegnet til både
firmafesten, vennernes julefrokost eller julehygge
med familien.

Du kan se mere her:
Og høre eksempel på musikken her
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Nu er jeg jo vokset op hos en stor Cairn familie hos
Jannie og Anne-Lise Kessler ved Skjoldnæsholm. Min
mor hedder Clara og bor sammen med 2 søskende
hos Kessler’s, og min far
Bastian, der er områdets
største Don Juan, bor hos
naboen, men får af og til
lov til at komme på besøg
hos ”damerne”, åhhh det
var en fest, og så kom jeg
til verden sammen med 4
andre søskende. Jeg havde
kun lært at lege med min
egen slags, og så flytter jeg
ind på en vej, hvor jeg får Mor Clara og lille mig
øje på et sjovt væsen, der
ikke helt ligner os, men derfor kan vi da godt lege, troede jeg.
Roxy er en norsk skovkat, meget bedårende og
vældig indladende over for mennesker, men mig gav
den et snert over snuden og stak af. Det har jeg aldrig
glemt, så nu jagter jeg hende så tit, jeg kan komme til
det, men desværre har jeg altid snor på – for min mor
kender mig – så jeg når aldrig helt frem til at
gøre gengæld.

Racen: Norsk Skovkat
Norsk Skovkat er en stor kat med kraftig knoglebygning og tyk pels. Den er muskuløs og ser ud
som den jæger, den var før i tiden. Den særdeles
fyldige pels får den norske skovkat til at se større
ud, end den egentlig er. Da katten levede i skoven,
fungerede pelsen som naturlig beskyttelse. Pelsen
føles silkeblød, og længden varierer meget afhængigt af årstiden. Halen har også lang pels og ser
busket ud.
Den norske skovkat er en sød og hengiven kat.
Den kan godt lide at få ros og elsker at være sammen med sin ejer. Som jæger er den territorial og
patruljerer flere gange om dagen for at sikre, alt er
i orden.
Norske skovkatte kræver stor pelspleje, men den er
et hengivent kæledyr, som knytter stærke bånd til
sin familie, når den først har accepteret den.
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