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Gratis avis

Så fik Karlstrup Mølle sine nye 
vinger - side 7

Stor aktivitet i de lokale kirker i 
julen, læs siderne 10, 11 og 13

Bankospil trak fulde huse, side 4

Næste nr. 1. december

Kurt bor i et 
hjem, fyldt 
op med 
spændende
kunst
Vi har besøgt Virum- 
borgeren Kurt Charle-
man, der bor i en villa 
på Furesøvej, der er 
spækket med kunst af 
hans afdøde kone Juliet-
te. Juliette var  datter af 
en anden kendt Virum-
borger, skuespilleren 
Ebbe  Rode. Læs om den 
spændende personlig-
hed på side 17.
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Du kan  også følge 
Virum-Sorgenfri Avis 

på Facebook.

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 omtal-
te emner.  

Hvis der optræder en
lille skærm - linker skær-
men videre til en person 

eller et emne.

Hans-Jørgen Bundgaard

Juleræset er så småt gået i gang, butikkerne har gjort klar til det store 
rykind, stuerne begynder at blive pyntet. Gaverne skal købes, julema-
den begynder at fylde i fryser og køleskab, nu venter vi alle på højti-
den.
   Denne og de næste to aviser har naturligvis fokus på julen og i det 
første af de tre julenumre, bringer vi flere artikler om spændende vel-
gørende julemarkeder, ikke mindst hos vore lokale kirker.
Julemarkeder der vidner  om, at ikke alle sidder med gaver under træet 
og fyldte køleskabe, men at der faktisk er mange mennesker over hele 
verden, der ikke har de muligheder, vi har her i vores lille by.
Det er rigtig godt at støtte op om disse indsamlinger til områder ude i 
den store verden.
   Selvom det ikke er problemer i samme størrelsesorden, må vi ikke 
glemme, at vi også i vores nærområde, har mange, for hvem den hyg-
gelige jul ikke er så hyggelig. 
   Ensomheden er noget vi taler om, rigtig meget i disse år og ensom-
heden kan føles endnu værre når julen er tæt på. 
Ensomhed kan skyldes at man sidder alene, uden et stort netværk, men 
ensomhed kan også være et problem, for de mange som egentlig har et 
stort netværk til daglig, men på grund af den ene eller anden situation, 
ikke har en at være sammen med  i julen.
   Ofte er det på grund af skilsmisser eller tab af familiemedlemmer, 
man er vant til at være sammen med. 
   Her tænker jeg ikke alene på de børn som ofte enten er hos den ene 
af sine forældre,  men mange voksne sidder også tilbage, uden børn 
og kan være ret alene i julen.    Når vi alle forsøger at fejre en rigtig  
hyggelig jul, så hav lige i tanken om du kan hjælpe din næste, for de 
fleste kan sætte en ekstra tallerken på og måske man ikke kan fjerne 
tanken, om ensomhed, men måske for en stund bringe glæde hos et 
andet menneske.
   Med denne tanke om ensomhed, håber jeg, alle må få en god start 
på juletiden. Og husk lige når du handler, så er der ingen grund til at 
stå i lange køer i vores nabobyer, når du faktisk kan få rigtig mange af 
dine julegaver og din julemad, i vore lokale forretninger i Virum og 
Sorgenfri.

Hjælp din næste her i julen
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Eleverne på Virum Gymnasium har atter en gang 
inviteret til fællesspisning på gymnasiet via ”Dan-
mark spiser sammen - konceptet”. Det bliver tredje 
gang, der bliver hygget på Lærerværelset med Vi-
rum-borgere, der kunne tænke sig at nyde et måltid 
mad med vores søde elever.
   Arrangementet finder sted torsdag den 21. no-
vember kl. 19 - 21. på Lærerværelset, Fuglsangvej 
66, 2830 Virum. Man kan melde sig via linket her: 
https://danmarkspisersammen.dk/event-list/?uuid=r-
1bc7ObiH
Prisen er 40 kr. , og der er plads til 40.
Vi glæder os til at se jer.

Virum Gymnasium inviterer til fællesspisning.
af Pia Gars

Fællesspisning på gymnasiet

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

Onsdag var der banko i Virumhallerne. Ekstra stole 
og borde blev slæbt ind,  -  så stor var tilslutningen 
til det årlige traditionsrige bankospil der onsdag 
aften blev afholdt i Virumhallerne.
   Et rekordstort publikum var mødt op og aftenen 
forløb, i en rigtig hyggelig atmosfære under paro-
len tab og vind med samme sind.
   Det betyder ikke, at man ikke kan ærgre sig lidt, 
når naboens bankotal bliver råbt op, lige før ens 
eget, men alle klappede når det var en anden der 
løb med præmien, og præmierne var der mange 

7 -9-13 og gamle Ole

af. Derfor kunne rigtig mange glade vindere forlade 
salen med en flaske rødvin, eller en god æske choko-
lade i hånden.
   Alle andre kunne glæde sig over en hyggelig aften 
og håbe på  bedre held næste år når Virum-Sorgenfri 
handels- og Borgerforening indbyder til bankospil. 
Overskudet går til aktiviteter i Virum- og Sorgenfri.Mange var mødt op til banko i Virumhallerne

Håbefulde børn venter spændt på det rette nummer.
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I uge 47 - dvs. 18.-22. november arrangerer 
Miljørådet (bestående af elever, lærere og 
andre personalegrupper) Fem Fede Dage med 
fokus på bæredygtighed på Virum Gymnasium.
Kampagnen er en del af Ung Energis lands-
dækkende kampagne.
Der vil hver dag blive taget udgangspunkt i en 
bestemt event 

Miljømåls-mandag
Træ i forhal, hvor alle kan hænge mål og ideer op 
til styrkelse af bæredygtighed. Hvad kan skolen og 
den enkelte selv gøre? Tænk med og kom med dit 
bidrag.
Skærme med info om, hvad skolen allerede gør for 
at spare på strøm mv. 
SMS-quiz m/præmie til vinderen om skolens for-
brug af strøm, vand, varme mv.

Fem Fede Dage på Virum Gymnasium  

Tøjgenbrugs-tirsdag
Facebookside – salg el. donering af tøj – virtuelt lop-
pemarked – kombineret med
tøjstativer i forhal til bytte/donering.

OBS!-onsdag
Nudging – ift. skraldespande, pantflasker, vandspild 
- sætte tanker og refleksion i gang ift. egen adfærd og 
hvad små justeringer kan betyde.

Transport-torsdag
Fokus på at cykle el. gå i skole (også selvom det reg-
ner) – i stedet for at tage bil eller anden transport.
Morgenboller til de første cyklister v/cykelstativerne.

Falafel-fredag
Kantinen serverer vegetarmad.

VG har fokus på bæredygtighed
af Birgit Riedel Langhoff
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Fredsplakatkonkurrence på Kongevejens Skole  

Lions Virum har aftalt med Kongevejens Skole, 
at 7. klasses hold i billedkunst deltager i Lions In-
ternational Fredsplakatkonkurrence 2019. Det er 
både en  lokal og international konkurrence. Der 
bliver valgt en plakat på hver deltagende skole.
   Blandt de udvalgte plakater bliver der valgt en 
for Danmark, som så deltager i konkurrencen med 
plakater fra de 206 medlemslande i Lions Interna-
tional. Der findes en vinder blandt plakater fra alle 
medlemslandene. Førstepræmien består af 5.000 
US$, samt en rejse for vinderen og to familiemed-
lemmer til prisuddelingen, som finder sted ved     
Lions Dag med Forenede Nationer i New York.  
Temaet for fredsplakaten er ”Vejen til Fred”. 
Billedkunstholdet har arbejdet med opgaven i ca. 

Samarbejde mellem Lions Club og Kongevejens Skole

to måneder. Det har været en spændende udfor-
dring, som billedkunstholdet har lært meget af. En 
bunden opgave med hensyn til format og mate-
rialer. Fortolkning af ”Vejen til Fred”. Der er en 
fast deadline, som skal overholdes. Resultatet blev 
mange meget flotte og fantasifulde fortolkninger 
af ”Vejen til Fred”.   
   Så kom dagen for ferniseringen, hvor de færdige 
værker blev præsenteret for Lions Virum, foræl-
drene og dommerne, som skulle vælge, hvilken 
Fredsplakat der skal gå videre i konkurrencen. 
Dommerne var Kommunaldirektør Søren Han-
sen, Skoleleder Susanne Carlsen og Billedkunster 
Anita Hammergart. Dommerne blev sekunderet af 
projektets koordinator fra Lions Virum Ulf Schøn-
sted-Madsen. Den plakat der går videre i konkur-

rencen er tegnet af Mathilde Lunn Erstad.
Fra skolen og eleverne har der været stor begej-
string for hele projektet, og for den læring, det har 
givet. Så det er sikkert noget, der skal prøves en 
anden gang.   

Mathilde med sin plakat ”Vejen til Fred”

Dommerkomiteen

Lions serverede kaffe, sodavand og kage 

af. Kaare Lausten
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Vartegnet er igen flyvende
Da stubmøllen fra Karlstrup igen fik sine vinger

Vi har alle nu og da ønsket os vinger; bare det at 
svæve eller flyve, - at se alt fra andre vinkler. Så-
dan har Stubmøllen, museets vartegn sikkert også 
haft det i godt et år. Stækket har den stået uden 
sine vinger, der blev bortskaffet på grund af råd i 
tre af de fire vingearme. 
Men i dag, torsdag den 14. november sker det, 
de nye vinger, 24 meter lange, bliver fragtet til 
museet på enorme lastbiler endog med sættevogne 
…  et sandt vogntog så langt som et ondt år. En 
proces af denne art er ikke overstået i en ruf, og 
kan slet ikke gøres uden kyndige folk og hele to 
store kraner.
    De to store sortbejdsede vinger bliver fint hejst 
og bragt ind over hækken fra Høstvej. Så ligger 
de, og arbejdet begynder inde på museet. Der går 
et par timer, solen kommer frem, og man ser at 
vingerne også har et mørkebrunt skær.
    Det forlyder, at  det hele, vinger, transport og 
påsættelse løber op i et beløb omkring 350.000 
kroner. Johannes Fog-fonden har været inde over.
Vingerne er kommet og Stubmøllen er tilbage i fin 
form, og Frilandsmuseet er atter flyvende.

Pressemeddelse
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LG er årets forening 2019

Danmarks største gymnastikforening er nu også 
kåret til ”Årets forening”. Det fortæller Sebasti-
an, der er medieansvarlig i Lyngby og Gentofte 
Gymnastik
    På sidste repræsentantskabsmøde hos Gym-
Danmark var det nemlig Lyngby og Gentofte 
gymnastik, der fik æren af at tage imod prisen 
som ”Årets Forening”. På vegne af LG Gymna-
stik modtog formand Susanne Ryhl og besty-
relsesmedlem Anne Wørmer prisen. Susanne 
siger:
   ”Vi er både glade og taknemlige for denne 
pris, som vi opfatter som en stor anerkendelse 
af vores foreningsarbejde, helt fra minitrænere 
til cheftrænere, og fra administration til besty-
relse. I LG gør vi meget for at levere det, som 
medlemmerne gerne vil have, og til det hører 
veluddannede trænere. Vi ønsker trænere som 
kigger gymnasterne i øjnene og får dem til at 
føle sig velkomne. Det er for os essensen af at 
være en ‘ordentlig’ forening, smiler Susanne.”
LG gymnastik modtog prisen på baggrund af 
følgende: 

-Har et bredt udvalg til sine medlemmer
-Arbejder forbilledligt seriøst og systematisk med for-
eningsorganiseret kompetent gymnastiktræning – på en 
glad, imødekommende og afslappet måde
- Fungerer som inspirationskilde for andre gymnastikfor-
eninger
   LG gymnastik er super glade og stolte, og sender et 
stort tak til GymDanmark! Foreningen modtager udover 
titlen som Årets Forening, et gavekort fra GymDanmarks 
samarbejdspartner CHOPAR på 10.000 kr. 

Kom forbi til en rigtig hyggelig weekend i Hannes 
jule- og perleunivers.
   Se de nyeste smykker og få evt. styr på julegaverne.
Hanne bytter gerne indtil udgangen af januar 2020, og 
hun laver også gerne gavekort.
Imens du glædes over naturens skønhed i Hannes 
perler og julens komme serverer, lidt hvid gløgg og 
hjemmebagte småkager. 
   Arrangementet foregår: 23-24 nov. kl 11-17
Abildgaardsvej 4 st.th.  2830 Virum

   Kan du ikke komme i weekenden kan du ringe 2575 
4444 for anden aftale.

JULESTUE hos HANNE 
Kom og besøg den lokale smykkekunstner

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Du kan lære at bekymre dig mindre 
– og få det bedre psykisk

Kunne du tænke dig at bruge mindre tid på at be-
kymre dig, og i stedet blive mere nærværende? Det 
er faktisk muligt ifølge en af de seneste psykotera-
peutiske metoder kaldet metakognitiv terapi.
   Kort fortalt går metoden ud på at træne sig selv op 
i at bruge mindre tid på bekymringer. Der er fun-
det god evidens for metoden, selvom det kan lyde 
paradoksalt, at man skulle få det bedre af at tænke 
mindre over sine problemer. Jeg arbejder sommeti-
der med denne metode i min praksis, da jeg finder 
den velegnet til klienter, som bliver mentalt slidte af 
at bekymre sig i mange timer dagligt.

I terapien laver jeg sammen med klienten et skræd-
dersyet forløb. Det tager udgangspunkt i personens 
vanskeligheder og hvordan vedkommende ønsker 
at arbejde med disse. Hvis du selv skulle få lyst til 
at prøve kræfter med den metakognitive metode, 
kan disse få simple trin måske inspirere dig. Det 
kan ikke sammenlignes med egentlig terapi, men 
kan måske hjælpe dig lidt i gang med at bruge min-
dre tid på grublerier, og mere tid på at være nærvæ-
rende i dit liv. Guiden er meget forenklet, men det 
er principperne bag metoden.
(kilde: mct-institute.co.uk)

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



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Julemarked i Lundtofte Sognegaard
Lørdag 30. november kl. 11-15

Traditionelt julemarked med salg af juledekorati-
oner og gran, gårdbutik, tombola og aktiviteter for 
børn. Julemanden læser juleeventyr i kirken, man 
kan dekorere honninghjerter, lave juledekorationer, 
insekthotel og fuglekogler. Altsammen til hyggelig 
julemusik.
   Der er salg af sandwich, kage, gløgg og æbleski-
ver.
Hvis du har lyst til at donere gran, som bliver solgt 
på julemarkedet eller brugt til juledekorationerne, 
takker vi for hver en gren, som kan lægges i kurven 
til formålet i Lundtofte Kirke. Alt overskud fra ju-
lemarkedet går til Menighedsplejens arbejde samt 
Folkekirkens Nødhjælp.

Koncert med Husbandet
 i Geels Kirkesal.

Kirkesangerne Victoria Omberg og Casper 
Rosenkilde og kirkesanger og violinist Torkil 
Skall Jensen vil i selskab med organist Alek-
sander Krejniuk fremføre et varieret program 
bestående,dels af musik opført i kirken ved 
forskellige lejligheder i løbet af året, samt styk-
ker, som ensemblet vil fortolke for første gang. 
Musikken vil både være rytmisk, klassisk, 
solistisk, korisk, kendt og mindre kendt. 
 
Arrangementet foregår torsdag den 21. novem-
ber kl. 19.30

Gratis adgang. 

Af Sussie Thyra Simonsen

Af Sussie Thyra Simonsen

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
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Julemarked i Sorgenfri Kirke
Lørdag 30. november kl. 10.30

Kom og gør en god handel i Salgsboden og Julebo-
den, smag de lækreste småkager i Delikatessebo-
den, prøv lykken i Vinboden eller på Hjertetræet. 
Ovenpå kan du finde Kramboden samt få dig lidt 
æbleskiver og gløgg. I kælderen kan du finde Bog-
boden, Legetøjsboden og sende børene på en flot 
safari. Når sulten melder sig, kan du hoppe i Para-
dissalen, hvor Cafeen holder til, og få noget godt at 
spise.

I kirken vil der i løbet af dagen være forskellige 
musikalske indslag. Du kan blandt andet opleve 
kirkens mange kor, der vil spille julesange for 
os. Derudover vil vores organist, Peter Navar-
ro-Alonso,  sørge for fællessang og børnekorene vil 
gå Lucia-optog. 

Pengene, vi tjener, går ubeskåret til Morogoro hvor 
vi blandt andet støtter skolegang for udsatte børn, 
uddannelse af præster, nødhjælpsarbejde, og de går 

til at støtte forskellige projekter (f.eks. et hus for 
voldsramte kvinder, hospitaler ude i bushen eller 
skolegang for masaierne).

Julestemningen starter i kirken! - Vi glæder os til at 
se jer.

Koncerter i Sorgenfri Kirke i december
Lyngby Seniorkor
Mandag d. 2. december, kl. 19.00 
På programmet er ”Cantique de Jean Racine” af Gabriel Faure, Laudate Dominum af Mozart og ”Ave Maria” af Giulio Cassini, 
julesange, nogle engelske julecarols og lidt fællessang.
Der er gratis entré 

Sorgenfri Julekoncerten - Kom og syng!
Tirsdag 4.december kl. 19
Kom til en aften hvor omdrejningspunktet er fællessang og de mange smukke salmer, der hører til adventstiden og julen. Derud-
over kommer kantoriet og nogle talentfulde studerende fra musikkonservatoriet.
Koncerten varer ca. 1 time, og der er gratis adgang

Lyngby-Taarbæk Harmoniorkester
Søndag d. 8 december kl. 16
Orkestret består af tre grupper: træblæsere, messingblæsere og slagtøj og dirigeres af Peter Harbeck.
Entré i døren: 50 kroner 

Virumkorets julekoncert 
Mandag d. 9. dec. kl. 19:30
På programmet står ”Joy to the World”, ”God so loved the World”, ”Shepherd’s Pipe Carol”, ”Adam Lay Ybounden”, ”Ecce 
Novum” samt dele af Haydns ”Skabelsen”. Herudover kendte og elskede danske salmer og sange og Christmas carols. 
Varighed: ca. 1 time
Entre: Kr. 75 ved indgangen (unge u/18 år gratis)

Resten af koncerterne i december måned vil blive bragt i næste nummer og kan ses på kirkens  
hjemmeside: www.sorgenfrikirke.dk

Af. Jacob Ekstrøm Løkkegaard
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”Mest sælgende 
mægler i Virum 
for 4. år i træk”

Kunstneren Claus Steen Rasmussen indbyder til 
julestue på Mosebakken 2 i Virum lørdag den 
30.november og søndag den 1.december. (begge 
dage kl.11-16)
   Her kan man se (og måske købe) nogle af de 
figurative og nonfigurative skulpturer og relieffer 
af kobber, messing og bly, som han har udført - og 
få et glas gløgg at varme sig på.
   Claus Steen Rasmussen har siden 1977 arbejdet 
kunstnerisk med alle former for jern og metal. Han 
er uddannet blikkenslager, og har derigennem fået 
en tæt fornemmelse af, hvordan han kan forme og 
ændre metallernes udtryksform, så de bliver leven-
de og provokerende.
   Claus er medlem af Aktiv kunst i Hørsholm, 
Åbne værksteder i Lyngby-Tårbæk og Galleri 
Kunstsamlingen.
   Han har udstillet i kunstforeninger over hele 
Danmark, og han blev valgt til årets kunstner 2017 
i Lyngby Taarbæk Kommune.

Lokal metalkunstner inviterer til julestue



Adventskransebinding og julemad i Virum Kirke

Nu kan du bytte bøger i Virum
Når kommunen hører på borgerne.

I en tidligere udgave af avisen, fortalte vi hvor-
dan det på ca. 1 år lykkedes en lokal borger at få 
etableret en discgolfbane i Virum Parken.
I dag kan vi bringe en anden historie om, hvordan 
det godt kan betale sig at komme med konstruk-
tive forslag til kommunen og få dem gennemført 
indenfor kort tid.
   I foråret kontaktede  Caroline Amalie Falken-
berg, som tidligere medlem af vores redaktion 
kommunen, med et rigtig godt forslag.
   Forslaget var set andre steder og måtte også 
være en god ide i vores kommune og ikke mindst 
i Virum-Sorgenfri Området.
   Caroline havde foreslået en bogbyttereol, hvor 
man kunne lægge en bog, man havde derhjemme, 
men ikke mere ville læse og så for hver bog man 
lægger tage en ny. Det hele er gratis, og man kan 
her sige, at bøger kan komme ind under tidens 
trend med delebiler, boligbytte, og hvad man 
ellers kan finde på at dele med andre.
   Selv om denne ide er kommet gennem for-
skellige forvaltninger, er det en kendsgerning, at 
bogbyttereolen, nu ca. et halvt år efter forslaget, 
hænger på væggen i Virumhallerne, og du kan 
allerede nu bytte en bog i reolen. Der er adgang 
til reolen i Virumhallernes åbningstid, og den 
hænger på væggen til venstre indenfor døren.

Det er Stadsbiblioteket, der har sørget for det prakti-
ske – en god mulighed for de læselystne Virum-Sor-
genfri  borgere.
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Af Marlene Kejser

Der bindes kranse i Virum Kirke

Den nye bogbyttereol finder du skråt over for indgangen til 
Virumhallerne.

Traditionen tro kan man komme og binde sin adventskrans eller 
kreere årets juledekoration i Virum Kirke, inden vi træder ind i den 
hyggelige december måned. Vi indkøber lys, gran, kranse, bånd og 
pynt, men man må meget gerne tage sine yndlingsnisser med.
   Der vil blive opkrævet et mindre beløb for dekorationer på da-
gen. Vi spiser også sammen et traditionelt julemåltid, hvor der vil 
være mandelgaver i spil, når vi slutter aftenen af med risalamande.
Vi glæder os til en aften fyldt med julehygge for alle aldre torsdag 
d. 28. november kl. 17.00
   Tilmelding på www.virumkirke.dk eller på kirkekontoret. Voksne 
over 15 år betaler 40 kr. for mad.
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Gitte Petersen fra Virum var helt oppe på 60-80 ciga-
retter om dagen, men tænkte ikke meget på rygestop. 
Hun var ikke specielt ked af at ryge og havde fået 
arrangeret sig således, at hun kunne ryge på sit kontor. 
Alt i alt var hun en ganske vel tilpasset ryger, der ikke 
var specielt motiveret for at blive afvænnet
- Men i marts måned 2012 fik jeg alligevel lyst til 
at købe en rygeafvænnings seance, der ved hjælp 
af elektromagnetiske frekvenser fjerner den fysiske  
trang til nikotin. Og den virkede perfekt. Jeg har ikke 

Fra storryger til ikke-ryger på en time
Af Kim Engelbrecthsen

røget siden – og jeg har heller ikke haft lyst til at 
begynde at ryge igen. Men jeg er meget bevidst om, 
at man med denne behandling slet ikke må synde – så 
”selskabs rygning” er altså ikke en mulighed – for så 

Ny afvænningsklinik i Virum

er man lynhurtigt tilbage i afhængigheden, fortæl-
ler Gitte.
Afvænner andre rygere 
Så begejstret var Gitte over sin smertefrie og ef-
fektive rygeafvænning med elektromagnetisme, at 
hun har åbnet en klinik på Kongevejen 173, hvor 
hun afvænner rygere, der er motiverede for et 
rygestop. I forbindelse med nikotinafvænningen 
gives en Detox-behandling, så kroppen hurtigere 
adskiller den ophobede nikotin og andre affalds-
stoffer. 
- Behandlingen foregår fuldt påklædt og er helt 
smertefri. Og de fleste er afvænnet efter kun én 
behandling, siger Gitte. 
Interesserede kan ringe til Ondamed-Klinik Virum 
på telefonnummer 23 93 65 80 eller sende en 
email til info@ondamed-klinik.dk.   Og man kan 
læse mere om klinikken her: https://www.onda-
med-klinik.dk/ 
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Udefra er det bare en almindelig en rød villa, men 
så snart man træder indenfor, opdager man, at der 
er tale om noget helt særligt. Der er faktisk tale om 
et kunstmuseum, hvor der overalt - ude som inde – 
er malerier, relieffer og skulpturer skabt af Juliette 
Charleman, der var uddannet på Kunstakademiet, 
og boede i villaen med sin mand Kurt Charleman 
indtil sin død for egen hånd for to et halvt år siden. 
   Jeg fik forleden en rundvisning af Kurt, der for-
talte, at han holder åbent hus for alle med interesse 
for kunst søndag 24. november mellem kl. 13 og 
16. Adressen er Furesøvej 55. 

En villa spækket med kunst
Kurt inviterer indenfor

   Jeg må sige, at jeg var imponeret, da jeg så 
Juliettes kunstværker, som tydeligt bærer præg af, 
at hun livet igennem havde et uroligt sind. Der er 
både glade, farvestrålende malerier, der signalerer 
livsglæde, og afdæmpede, melankolske billeder, 
der rummer sorg og smerte. Flere af dem har været 

udstillet på Charlottenborg og Den frie kunstud-
stilling.
   Kurt fortæller, at han var ung medicinstuderen-
de, da han mødte Juliette, og at det slog gnister 
imellem dem med det samme. 
   - Juliette var farvestrålende, smuk og sprudlen-
de, hun var impulsiv og til fest og ballade. Men 
som maniodepressiv havde hun også sine nedture 
med indlæggelser på Sct. Hans. Hun ville gerne 
have, at jeg også blev kunstmaler, men jeg valgte 
at videreuddanne mig til psykiater, så jeg kunne 
være hendes rolige støtte, fortæller Kurt, som er 
så fuld af spændende historier om Juliette, deres 
stormfulde, åbne, ægteskab, og deres oplevel-
ser med det spirituelle univers, at vi vil bringe 
nogle af disse historier i de kommende numre af 
avisen. 
   I næste nummer fortæller Kurt med udgangs-
punkt i et af Juliettes malerier om, at hun under 
en indlæggelse på Sct. Hans blev perleven med 
digteren Tove Ditlevsen – og om, at Juliette var 
hemmelig datter af skuespilleren Ebbe Rode.

   Ved at klikke på dette link kan du se en video, 
som Kurt har optaget af Juliette, der i opløftet 
stemning synger en vise af den franske digter 
Jaques Prévert   https://youtu.be/3QwMCtHmR-
bU

Kurt med foto af sin livsledsagerske

Juliette med sin yngste datter

Et selvportræt

af Kim Engelbrecthsen
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Med en baggrund som levnedsmiddeltekniker 
og en stor passion for hunde overtog Sussi Plei-
nert forretningen Barf Hundemad i 2017, og kort 
herefter blev Laetus Canis Hundemassage indrettet 
i baglokalerne i butikken. På den måde blev den 
gamle butik udvidet til også at være et helse-sted 
for hunde.
   Sussi har hele sit liv haft hund, lige fra hun 
fire-årig fik ”ansvar” for sin egen pekingeserhvalp. 
Hun er uddannet instruktør i lydighed og har i man-
ge år arbejdet som instruktør i Danmarks Civile 
Hundeførerforening. Derudover har hun arbejdet i 
Beredskabsstyrelsen med sin tidligere hund - en la-
brador - som henholdsvis redder og redningshund.

Din hund kan også have godt af massage
Hunden er menneskets bedste ven og vil også gerne have massage

   Hun er uddannet dyrlægeeksamineret hundemas-
sør og er medlem i Foreningen Danske Eksami-
neret Hundemassør, hvor hun sidder i bestyrelsen. 
Og hun har suppleret med kursus i zoneterapi 
til hunde. Derudover læser hun til Bachterapeut 
(Bachs Blomsterremedier) til hunde og mennesker. 
Desuden er hun ambassadør for foreningen HUN-
DE MED GIGT.
   - Jeg brænder for, at vores firbenede venner får 
et rigtigt godt liv, så derfor er det vigtigt for mig, 
at det som sælges i butikken, er det bedste af det 
bedste.  I butikken sælger vi et bredt sortiment af 
rå kødprodukter - BARF = Bone And Raw Food, 
premium tørkost og en række kosttilskud. Vi har 
også at stort udvalg forskellige naturlige godbid-
der/snacks, som selvfølgelig er fri for kemikalier 
og giftstoffer - og som ikke bare er et overskud fra 
læderindustrien.  
- Er man tvivl om hvilket foder, der er godt at bru-
ge til lige netop ens egen hund, og hvor meget man 
skal give den, så vil jeg opfordre til at man hunden 
med ned i butikken, så kan vi tage snakken der og 

tager udgangspunkt ud fra hunden ”tilstand” / kon-
dition. Det er selvfølgelig også muligt at få brochure 
og foderplan med, hvis man gerne vil i gang med at 
fodre med BARF.
    Men det er ikke altid nok med det rigtige foder, for 
at hunden får et godt liv, understreger Sussi. En gang 
i mellem bliver vores hunde syge, de får f.eks. gigt 
som bl.a. kræver smertelindring, de får skader som 
kræver, at de får genoptræning, og mange hunde lider 
af allergi, som kan kræve udrensning. 
- Og her er massagen en naturlig, ufarlig hjælp.    
Det kan også godt være, at du har en hund, der skal 
strammes op, fordi den skal yde noget ekstra - og det 
hjælper massagen også med. Det kan f.eks. være ved 
udstilling, jagt eller konkurrence. Det kan jo også 
være, at du vil forkæle din hund med en gang velvæ-
remassage.
- Jeg møder tit bekymrede hundeejere, der fortæller 
mig, at de er bange for, at deres hunde er for urolige 

Artiklen fortsættes side 20

Forretningen på Grønnevej

Susy Pleinert

Af Kim Engelbrecthsen



Virum-Sorgenfri Avis - 16. november 2019                                                                                                       Side 19

I Mødrehjælpens butik på Geels Plads 4 i Virum får 
vi rigtig mange fine donationer fra borgere i Virum 
og Sorgenfri. Det er vi meget taknemmelige for. 
Det er jo fundamentet for vores social-humanitære 
arbejde, at vi kan sælge børnetøj og legetøj af høj 
kvalitet til en rimelig pris. Vi vasker og stryger tøjet 
vaskes og stryges og legetøjet rengøres, inden det 
kommer i butikken. 
   Lyngby Lokalafdeling af Mødrehjælpen blev 

Mødrehjælpen hjælper børnefamilier
Overskuddet af salget går til aktiviteter for børnefamilier.
Af Gerda Zacho Hansen, frivillig

etableret den 28. november 2016 og 2. december 
2017 åbnede lokalforeningens butikken på Geels 
Plads.
   Vores formål er at støtte og lave aktiviteter for 
gravide, mødre, fædre og børnefamilier i lokalom-
rådet. 
Lyngby Lokalafdelings område er: Lyngby Tårbæk, 
Gentofte, Gladsaxe og det tidligere Søllerød Kom-
mune (Nærum, Holte og Vedbæk).
Udover aktiviteter til at styrke børnefamilier i 
lokalområdet, går overskuddet fra butikken også 
til børnefamilier i hele landet via Mødrehjælpens 
rådgivningsarbejde.
Butikken
I butikken kan du finde velholdt børnetøj, legetøj 
og udstyr til børn. 
Aktiviteter
Vi tilbyder aktuelt følgende aktiviteter:
• Den Rullende Kagemand, hvilket er Mødrehjæl-
pens fødselsdagshjælp.
Hvis du gerne vil tilbyde dit barn en fødselsdag 
med kammeraterne, men har svært ved at få ender-
ne til at mødes, er der mulighed for at søge lokalaf-

delingen om et bidrag i form af kagemand, boller 
og kakao, samt gavekort til køb af gave til dit 
barn”. Bidraget gives på baggrund af ansøgning og 
ud fra en konkret vurdering. 

•  Startpakke, babytøj samt udstyr fra butikken
Hvis sundhedsplejerskerne i kommunerne vurderer, 
at en borger har brug en startpakke, udsteder de et 
gavekort til en startpakke, som kan hentes i butik-
ken. Der medfølger et gavekort til køb i butikken.
 
•  Aktiviteter
I 2019 har der været arrangeret en tur til Frilands-
museet i sommerferien. Lokalforeningen tilstræber 
at afholde 2 ture om året.
Der samarbejdes f.eks. også med Inner Wheel Vi-
rum og Novo Nordisk i indeværende år om projek-
ter.

•   Gavekort
Som noget nyt kan man købe gavekort i butikken, 
der kan bruges i alle Mødrehjælpsbutikkerne i 
landet.

•   Frivillige i butikken
Vi vil rigtig gerne være flere frivillige for jo flere 
vi er, jo mere kan vi få lavet. Den enkelte er typisk 
i butikken enten en formiddag eller eftermiddag. 

Butikken på Geels Plads
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Fortsat fra side 18

til at blive masseret. Men tro mig, jeg har end-
nu ikke haft en hund, hvor massagen ikke kunne 
gennemføres. For når først hunden mærker, at det 
er rigtigt dejligt - og ikke spor farligt, så bliver 
massagen nydt. Desuden foregår massagen 100% 
procent på hundens præmisser. Under en massa-
gesession giver jeg gode råd om, hvad ejeren selv 
kan/skal gøre fremadrettet, og jeg udarbejder gerne 
et individuelt træningsprogram.
   - Massagen foregår oftest i klinikken, men jeg 
har også kunder som foretrækker, at jeg kommer 
hjem til dem i stedet for, hvilket jeg selvfølgelig 
meget gerne gør. Jeg bruger også en del tid på at 
tage ud til hundeklubberne hvor jeg holder fore-
drag om massage og for at hjælpe hundeejerne 
med at holde deres hunde fit for fight.

   Sussi fortæller, at hun har mange hunde i klinikken, 
som er stressede eller urolige. Og her arbejder hun 
oftest, udover massagen, også med Bachs Blomsterre-
medier. Udover at være adfærdsregulerende er Bachs 
Blomsterremedier et naturligt alternativ ved nytårstid, 
da det dæmper hundes angst for fyrværkeri. Mange 
af hendes kunder giver også dråberne til hundene, 
når det er uvejr (lyn og torden). Dråberne kan købes i 
butikken.
- Har du og din hund lyst til hyggeligt samvær med 
andre hunde og deres ejer, så er vi nogle der går en 
fælles tur, den sidste lørdag i hver måned. Så kom og 
gå med (det er gratis) og I er hjertelig velkomne. Tid 
og sted bliver slået op i butikken og på Facebook, 
Barfhundmad.dk.
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Mortens aften den 10. november 2019, 
hvor vi spiser gåse - eller andesteg, ofte bliver 
det and, da den er langt billigere og vores ovne 
for små Det kunne klares i gamle dage ved, at 
man fik bagen til at stege gåsen mod betaling.  
Men hvem er så ham Morten?
   Jo, hans rigtige navn var Martin af Tours. Han 
levede i Romerriget i 300-tallet i det nuværende 
Ungarn, født af romerske forældre.  Historien 
fortæller, at Martin var højt værdsat af sine med-
mennesker grundet han store hjælpsomhed, kær-
lighed til andre, vel lidt og gode ry. Han delte 
gerne med andre. Da han var munk ville befolk-
ningen i Tour vælge ham til biskop. Det havde 
han nu ikke rigtig lyst til, så han gemte sig i en 
gåsesti. Gæssene brød sig nu ikke om besøget og 
de skræppede op så højt og afslørede ham. 

Martin blev tvunget til at påtage sig hvervet som 
biskop over byen. Han levede et uselvisk og 
asketisk liv og blev ikke glemt af den katolske 
kirke. I 659 blev han helgenkåret og fejringen af 
Sankt Martin bredte sig hurtigt både som kirke-
lig handling og i den brede befolkning. Der blev 
bygget en stor basilika i Tours over hans grav. 
Denne gravkirke har siden været meget besøgt 
pilgrimsmål i Frankrig. Sankt Martin er national-
helgen i Frankrig,
Mortensaften og Mortensdag - som Juleaften 
og Juledag - er en helgenfejring, der herhjemme 
i Danmark har overlevet efter Reformationens 

Virum gadekær med en flok hvide tamænder. 1947.  
Privat samling.

indførelse i 1536. Hvorfor? Måske fordi den passede 
godt ind i årets gang – husk på langt de fleste af os 
levede på landet den gang 

Og her gåsen, der overlevede denne Mortens aften. Ukendt fotograf.

– det var det tidspunkt, hvor de fugle og dyr, der ikke 
skulle leve vinteren, blev slagtet. Der var ofte ikke 
foder nok til alle dyr. Historien overlevede med det 
danske navn Morten Bisp. November måned var op-
lagt til fest, da slagtetiden var en af de få gange, man 
spiste fersk kød, da det ellers blev saltet ned.
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Fire butikker har siddet med ved bordet under 
dialogmøderne og har nu sendt et brev til byplan-
udvalget på butikkernes vegne. 
    Butikkerne ønsker en samlet løsning  for Nord- og 
Sydtorvet, og at der tænkes parkeringsforhold og 
forbedret kundeflow ind for alle butikkerne – og en 
sikkerhed for en fornuftig økonomi. 
Debatten omkring Sorgenfri Torv har nu varet læn-
ge, for længe mener mange, inklusive butikkerne på 
torvet. 
   Vi vil gerne med dette brev, give vores holdning til 
den aktuelle diskussion om fremtiden for torvet. 
Og lad os slå fast, at butikkerne selvfølgelig ikke er 
enige om alle detaljer omkring torvets fremtid, men 
følgende hovedlinjer er der enighed om.
Butikkerne vil frem for alt drive forretning og det 
kræver, at to ting bliver opfyldt: Mange kunder og 
rimelige omkostninger.
   Mange kunder betyder, at en kommende løsning 
skal skabe et øget flow af mennesker fra bolig-
områderne og stationen til butiksarealet. Kan man 
få skabt en rute, hvor alle togpassagerer passerer 
torvets butikker vil det selvfølgelig være en fordel. 
Det er vigtigt, at der bliver skabt en sammenhæng 
mellem de forskellige ”plan” på Hummeltoftevej 
således, at de kunder der kommer kørende for at 
handle dagligvarer også oplever, at der er andre 
attraktive butikker på Torvet. Samtidig vil vi se det 
som en fordel, at bilister som ”bare lige” skal handle 
på Hummeltoftevej niveau også har mulighed for 
parkering i gadeniveau, så al parkering ikke trækkes 
ned i Netto-plan, hvorved kunderne aldrig bevæger 
sig op i gadeplan.  Så bibeholdelse af de parkerings-
pladser der er i dag, gerne udvidet, med de der er 
mulighed for.
   Irma har meddelt, at de maksimalt vil være i den 
eksisterende placering i 2 1/2 år, herefter lukker de 
forretningen, hvis ikke der ligger en mulighed for 
en bedre placering – en lukning, der vil få alvorli-
ge konsekvenser for alle de nuværende butikker på 
Sorgenfri Torv.
Vi er, gennem arbejdet i den nedsatte arbejdsgruppe, 
blevet præsenteret for 3 modeller til et fremtidigt 
torv. Set fra butikkernes side står det helt klart, at 
den eneste acceptable løsning er Model 3, hvor 
butikkerne koncentreres på Sydtorvet, og der ska-
bes en sammenhæng mellem de forskellige plan af 
butikker. Butikkerne har forståelse for, at hvis dette 
skal finansieres, skal der primært bygges boliger 

Butikkernes holdning til Sorgenfri Torv
Butikkerne ønsker også at blive hørt

på Nordtorvet. I hvilket omfang, antal kvm., antal 
etager og lignende har butikkerne ingen holdning til. 
Bygherrens forslag om Seniorfællesskaber, virker 
dog umiddelbart som en god ide til at skabe en ba-
lance i den fremtidige beboersammensætning.

Underskrevet af
Claus Vinholt (Frisør Vinholt)
Peter Pico (Sorgenfri Optik)
Jan Flodin (Tusind Tanker)
Niels Kristensen (Sorgenfri Apotek)

Virumforfatteren og bl.a. journalist på denne avis, 
Kim Engelbrecthsen, signerede lørdag sin seneste 
bog ”Klimapolitiet” hos Greens Boghandel på Sor-
genfri Torv.
Under signeringen kom hans lille barnebarn Felix 
på besøg og var en af de første der modtog en frisk 
bog, da det i høj grad er ham der kommer til at mær-
ke fremtidens klima, hvis der ikke gøres noget nu.

Klimapolitiet blev signeret
-----------------------------------------------------------------
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Salon: BJØRN WIINBLAD - INTERNATIONALT 
- v/Heidi Laura, journalist, ph.d, forfatter

Bjørn Wiinblads sødmefulde dekorationer slog stærkt 
igennem i efterkrigstiden, hvor danskerne søgte indre 
ro og derfor begyndte at gå mere op i deres hjem.
 
Men Wiinblad var meget mere end dansk. Fra ydre 
Østerbro til Bayern, Japan og Taxas! Wiinblad har 
en meget mere global historie, end de fleste tror. Han 
debuterede i 1945, netop som verden åbnede sig igen 
efter verdenskrigen, og hans ting var snart til salg i 
både New York og Stockholm.
 
Siden blev han hyret af Rosenthal Porzallan i Bayern 
og blev en vigtig del af deres store opsving igennem 
1960’erne og 1970’erne. I samme periode indtog han 
både Japan og Texas. Hvordan kunne han appellere 
til så forskellige publikum? Og hvorfor har vi hørt så 
lidt til denne historie herhjemme?
 
Med masser billeder fortæller Heidi Laura historien 
om Wiinblad som kosmopolit og reaktionen på hans 
værker i forskellige lande.
 
Heidi Laura er kulturhistoriker, journalist og ph.d i 
Jødiske studier og hebraisk sprog, hun har udgivet 6 

bøger, den seneste er ”En bid af paradis – Bjørn 
Wiinblad og hans tid”, og det vil være muligt at 
købe den signeret i Salonen. Ydermere har hun 
researchet til film og tv-serier for Lars von Trier 
og Adam Price.
 
OPLEV BJØRN WIINBLAD SOM ALDRIG FØR 
-  SET OG FORSTÅET UD FRA SIN TID.
  
Billetter købes på tlf. 5150 0782 – pris 220,00 kr. 
incl. kaffe, let anretning, vin og lotteri
Se mere på www.birgithald.com 
 
Tid og sted: Torsdag den 5. december  2019 kl. 
17.30 – 19.30.  Frilandsmuseets Restaurant, Kon-
gevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby 
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_____________________________________________________________________________________________________________

Kom bare an, november. 
Dit mørke, klamme favntag
får ikke mig ned med nakken!!

En hula-ring, hvordan gør man…             nååå, man skal stå inden i den …      … de siger jeg skal sidde og blive…      … det gider jeg ikke, nu stikker jeg af.

                                                                                                                                                                                                    

Da jeg var 4 måneder gammel, blev jeg sendt i 
skole - i børnehaveklasse, i håb om at jeg kunne 
lære pæne manerer. Det var nu meget sjovt, at 
komme hen og lege med alle de andre, der også 
skulle starte i børnehaveklasse, for vi var jo næsten 
lige gamle, men meget forskellige. Jeg fik allerede 
første dag en bedste veninde Ruth, som var en Jack 
Russel, og vi var enige om, at vi nok skulle lave rav 
i klassen. Vi talte med de 4 andre, og de var med på 
ideen.

Labradoren Balder, den lyse retriever Elin, minipu-
dlen Karen og mopsen Egon var lige så opfindsom-
me med narrestreger, som Ruth og mig, og vi blev 
en stor udfordring for vores lærer Master Hanne.

Først skulle vi lære at sidde, og det gjorde vi kun 
for en pæn portion godbidder, for græsset var både 
koldt og vådt, - så skulle vi gå pænt i snor, det var 
der ikke noget ved, så vi filtrede lige snorene ind i 
hinanden, og så kunne vores forældre bruge tid på 
at bringe det i orden, mens vi havde en fest med 
hinanden til både højre og venstre. 

Så fik vi frikvarter, det var fedt, ingen snore, ingen 
begrænsninger, ingen ordrer, vi piskede afsted efter 
hinanden, og os de små drillede de store lidt, for 
vi var hurtigere og kunne løbe ind imellem benene 
på dem, og de så bare så dumme ud, når de tænkte: 
”hvor kom de lige fra”. Åhh det var en fest. 

Men det sjove varer jo sjældent ved, og pludselig 
blev vi kaldt hjem – det kostede også en hel del 
godbidder, for vi solgte os selv dyrt for at komme 
i snor igen. Nu skulle vi lære en ny svær øvelse, vi 
skulle sidde i en ring og blive siddende uden snor, 
mens vores mennesker gik nogle skridt bagud for at 
vende tilbage til os igen.  
Billederne viser hvordan denne øvelse gik
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