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Tak for i år

Glædelig jul, og godt nytår
Julen nærmer sig – om en uge er der ingen vej udenom – tre dages fest med
gaver, dans, mad, drikke, stearinlys og hvad der ellers hører julen til.
Skolerne og gymnasiet holder juleafslutninger, og kirkerne gør sig klar til årets
største rykind.
Det ser ikke ud til at blive postkortjul med hvid nyfalden sne, men det er nu
også forholdsvis sjældent, at der er hvid jul i Danmark. Faktisk er det kun sket
ni gange siden år 1900. (Danmarks Statistik)
2019 rinder på hæld, og vi skal til at tage hul på et nyt år. Ser vi tilbage på
året, der gik, og hvad vi har nået på avisen i det forgangne år, har vi lov til at
være lidt stolte, omend meget stadig kan blive bedre.
I 2018 var der kun et medlem af redaktionen. Det ændrede sig hurtigt i 2019,
da Caroline Amalie Falkenberg kom ind i redaktionen for en periode. Caroline
stod for en fornyelse af avisens design, hvilket den absolut trængte til.
Med denne udvidelse af redaktionen, skete der virkelig noget med avisen. Der
blev plads til lidt mere udfarende journalistik og der var mulighed for en forøgelse af sidetallet og dermed plads til flere artikler.
Alle på avisen arbejder ulønnet og frivilligt, hvorfor redaktionen ændrer sig
løbende, udfra den tid som de enkelte medlemmer har til rådighed til dette
frivillige arbejde.
Efter sommeren, blev redaktionen udvidet så den p.t. består af en redaktion
på i alt fem medarbejdere samt et par faste freelanceskribenter.
Selvom der er tale om ulønnet arbejde, er fremstillingen af avisen forbundet
med en del omkostninger. Disse omkostninger skal dækkes af annoncer, og vi
er glade for, at så mange annoncører i dag har set mulighederne i at annoncere i
avisen.
Jeg vil her på vegne af den samlede redaktion gerne takke alle, der har bidraget til avisen indtil nu, og håber på et endnu bedre og udviklende samarbejde i
2020.
Avisen holder en pause og udkommer næste gang den 16. januar.
Vi ser meget frem til 2020, hvor vi i vor tredje årgang håber, at endnu flere
frivillige har lyst til at være med til at styrke avisens profil.
Redaktionen har planer om mange spændende tiltag, men vi er sikre på, at der
sidder nogen i Virum eller Sorgenfri, der har gode ideer til avisen og selv kunne
tænke sig enten at være med i redaktionen eller blot skrive freelance, når noget
rører sig i lokalområdet.

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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Klimavenlig jul

af Hans-Jørgen Bundgaard

Når vi kører rundt i Virum og Sorgenfri i denne
tid, emmer det af jul. I weekenderne afholdes de
traditionelle koncerter, julemarkeder og julefrokoster, og vi står i kø for at hente pakker og købe
gaver ind.
Mange steder ser vi julelysene foran forretningerne eller i lygtepæle, og rundt om i landskabet
ser vi juletræssælgerne godt igang med at sætte
fødder på de grønne træer og putte juletræerne ind
i gennem netmaskinen.
Vi ved alle, at julen er fuld af traditioner, selv
om ikke alle er lige kirkelige, for vi elsker traditioner i Danmark.
Mange af disse traditioner er bygget op over et
stort forbrug, som forretningerne har gavn af, et
forbrug som på trods af klimakrise og flygtningekrise ikke ser ud til at ændre sig ret meget fra år til
år.
Vi er et velhavende land, og det er en fin tradition, at man giver hinanden gaver og pakker dem
fint ind, men hvor vigtigt er det nu med alt det
papir og bånd.
Mange af de faste traditioner er svære at ændre,
men skal vi bringe klima ind i billedet, ville det
være en god ide hvis man bare kan ændre nogle,
små ting som ikke vil ændre julen ret meget, men
på sigt gavne miljøet hvis vi alle gjorde det.

Tænk klimavenlkigt når du pakker ind

side 4
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Jul – forventningens tid
Af sognepræst Elisabeth Siemen, Virum Kirke

Da jeg var barn, diskuterede jeg undertiden
med mig selv, om det nu var juleaften eller min
fødselsdag, der var den største dag i året. Og
selvom fødselsdagen stod i en særlig glans, fordi
det var dagen, hvor man virkelig følte, at man var
verdens centrum, så var det alligevel julen, der
bar prisen. Og det var det, fordi julen handler om
os alle, hvor vi sammen drages ind i julens varme
og fællesskab.
Og der er så meget mere til julen end bare én
enkelt dag. Forventningen begyndte allerede, når
de glitrede julekataloger fra varehusene dumpede
ind af brevkassen. Så var der alle julekasserne,
som blev hentet frem fra kælderen, og langsomt
begyndte huset at blive forvandlet til et eventyrligt sted, hvor engle og nisser kiggede frem bag
hver en dør, og hvor grankviste fyldte stuerne
med denne udefinerlige duft af – ja jul.
Adventskransen kom frem, og mor pyntede
den med lys, gran og røde bånd. Endelig, endelig oprandt dagen. Med juletræet fint pyntet,
den dejlige mad og julesalmerne vi skulle synge. Til sidst sang vi ”Sikken voldsom trængsel
og alarm” – især verset om lænkehunden, der
fik dobbelt sul, var populært og en kærkommen
anledning til at stikke hunden en andebid, når
mor vendte ryggen til. Og gaverne!! Åh, hvilken
herlighed. Nej, intet slog da juleaften.
Så bliver man voksen, og som årene går, må
man sande, at æblet ikke falder langt fra stammen. Vi, der engang var forventningsfulde børn,
der slet ikke kunne få tiden op til jul til at gå, vi
er blevet fornuftsvæsener som vores forældre
før os. Ganske som de stresser vi rundt og klager over, at vi slet ikke kan få tiden til at slå til.
Og da slet ikke op til jul. For der skal så meget
til, før vi kan holde jul. Købe gaver, pynte op,
lave mad, bage kager, skrive julekort osv. osv. Vi
voksne skulle nok lære at tage det lidt med ro.
Især op til jul. Ikke at vi kan blive som børn igen,
hvor meget vi så end prøver, men alligevel. For
det bliver faktisk jul, selvom vi springer et par
ting over.
Og netop her afsløres det, at vi voksne har en
tendens til at glemme, hvad julen i virkeligheden
er. For vi holder slet ikke jul. Det er slet ikke os,
der kan og skal holde noget. Nej, julens mirakel

Elisabeth Siemen

er noget, der kommer til os. Det er noget, der sker.
Noget, der skete. Det skete, da Augustus var kejser.
Da Kvirinius var landshøvding. Ikke fordi Augustus
havde befalet det, eller fordi Kvirinius ønskede det.
Men fordi Gud ville det. Gud lod det blive jul – derfor kan vi holde jul. Med hinanden.
Gud giver os – ikke bare julen – men livet, kærligheden, medmennesker at dele årene med, han giver
os hverdagene, og højtiderne. Sol og regn giver han
os, årstidernes skiften. Og vi holder jul, fordi Gud
gav sig selv. Fordi det ikke var nok med sol og regn
og alt det andet, han havde skabt. Det var, som om
glæden smuldrede, og lyset svandt. Gud gav sig selv
og lod sig føde, for at vi skulle vide, at han er hos os,
når glæden svinder, og vi sørger. Når kærligheden
bliver hjemløs, og vi bliver bange. Når medskabninger svigter, og vi bliver ensomme.
Derfor lod Gud det blive jul. Derfor kom Gud herned for at være os helt nær. Så enkelt er det. Og så
svært. For vi kan ikke tvinge det frem. Det bliver os
forkyndt, og vi har svært ved at forstå det, for det er
et mirakel.
Børnene er bedre til at forstå det. De håber, de
forventer, de glæder sig. De glæder sig ud over alle
grænser og venter, så de næsten ikke kan holde det
ud. Så enkelt er det. Og så vanskeligt er det. Børnene kan slet ikke få tiden til at gå. Vi kan ikke få
tiden til at slå til. Så måske skulle vi holde op med
at holde så meget. Måske skulle vi lade det blive.
Lade det ske. Det sker nemlig. Det er sket. Gud har
ladet det blive jul. Han har ladet sig føde. Den glæde
bliver forkyndt til os alle, store som små.
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Har du en livskrise?
af psykolog Julie Aasbjerg Andersen

Alle mennesker gennemgår livskriser fra tid til
anden. Krise betyder forandring eller vendepunkt,
og kan opstå på baggrund af overgange fra fx ung
til voksen, at blive forælder, eller at gå på pension. De kan også opstå på baggrund af ændrede
livsomstændigheder såsom skilsmisse, at børnene
flytter hjemmefra eller i forbindelse med tab, sygdom eller ulykker. Livskriser er uundgåelige, og
vi vil alle opleve dem flere gange gennem livet.
Psykiatrifonden har tre gode bud på, hvad du kan
gøre for at kommehjælpe godt igennem en livskrise og ud på den anden side igen.
Accepter og håndter
Livskriser er uundgåelige, så i stedet for at
forsøge at undgå dem, kan du indstille dig på at
håndtere dem. De opstår ofte i livets skelsættende
tidspunkter, så når de kommer, kan du være bevidst om risikoen. Prøv at acceptere dem og tænk
over dine muligheder for handling og forholdemåde. Her kan du nå frem til, hvad du kan gøre
for at komme videre. Hvis du sidder fast, kan du
fx tage kontakt til en psykolog, som kan hjælpe
dig lidt videre. Det kan være små ændringer i
tilværelsen, eller større, mere radikale valg, du
skal tage, for at komme videre og finde meningsfuldheden igen.

Lær af dine livskriser
Du kan komme styrket ud af en livskrise, men det
kan være svært at tro på, når hele din tilværelse er
vendt på hovedet. Selve livskrisen kan blive en metode for dig til bedre at komme igennem den næste
krise. Du lærer dig selv bedre at kende, og er bedre
rustet til næste krise indtræffer. Aftal med dig selv,
at du næste gang fx vil sige fra i tide, ændre noget
ved dit liv lidt hurtigere, lægge mindre låg på dine
følelser mv.
Gør noget for andre mennesker
Et meningsfuldt liv handler om at føle, at du hører
til i verden og gør nytte i samfundet eller familien/
blandt dine nærmeste. Du er noget igennem andre
mennesker. Opsøg derfor fællesskaber og netværk,
hvor det handler om at give. Det kan være frivilligt
arbejde eller at hjælpe andre med noget praktisk.
Den strategi kan gøre dig mere robust i tider med
krise og turbulens.
En livskrise forløber forskelligt fra person til person,
men figuren giver et indblik i, hvordan det ofte forløber, og hvilke faser man kan gennemgå. Figuren er
en revideret udgave af bogen ”Eksistentielle livskriser” (Books on Demand, 2009) af Jørn Laursen
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Selvbygger på Frilandsmuseet
Der står et bindingsværkshus i Stationsbyen.
Det stod der ikke i sommer …
af Thomas Leo Hansen

Huset er bygget af elever fra syvende klasse på Kongevejens skole. De har fået givtig hjælp af professionelle håndværkere fra Frilandsmuseet. Jeg har flere
gange om ugen fulgt processen. Som gammel håndværker er jeg imponeret. Når man ser, at huset står
i fint bindingsværk, selvfabrikerede lersten, et gulv
af mursten, der alle står på kant, vinduesrammer, der
er i 90 grader, alt er i vatter; bygget med lodder og
trisser. Jeg tager hatten af.
Hver onsdag eftermiddag har et valghold været i
gang sammen med deres lærere og museets folk. Alt
er bygget efter fine forskrifter og gamle overleverede håndværksregler. Og det ser godt ud. (se fotos på
siden her).

De praktiske fag i folkeskolen, især sløjd, har lidt en
krank skæbne, og dette er et tiltag i den rigtige retning. Et længe næret løft til et fag, der uden grund og
med tåbelige tab af adækvate samfundsmuligheder
tabte slaget om værdighed og berettigelse. Nu er det
vendt, og lad denne tendens fortsætte.
Housewarming
Den 18. december mellem 14-16 er der præsentation
af hele herligheden. Huset præsenteres, så det kan
forlov til at shine, og eleverne kan få lov til at bryste
sig ved glæden over hvad håndværk er. Det kommer
ikke af sig selv. Det er noget man skal lære at mestre.
Frilandsmuseet håber, at flere klasser fra området vil
være med til… sammen med deres lærere, at bygge,
lære, mærke, erfare og forstå livet – et rigtigt liv.
Midt i januar
I midten af januar kan man i disse spalter læse mere
om projektet hus og håndværk i form af interview
med lærere, forældre og elever.

Nationalmuseet og Realdania
Hele projektet er en del af ’Håndværk i Folkeskolen’,
det er nu seks år gammelt, og Frilandsmuseet har
været med langt hen ad vejen. Ønsket er, at styrke
samarbejdet mellem museer, Folkeskolen og Erhvervsskolerne.
Og hvor er det en god idé, for de unge skal og bør
have mulighed for at stifte bekendtskab med gedigent Se videre her
håndværk på den rigtige måde; og det får de her.
www.haandvaerkifolkeskolen.dk
Læs bogen: Keld Fredens: Med kroppen forrest. Fra
Hans Reitzels Forlag.
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Du skal forhindre det første indbrud
- for tyven vender tilbage
af Merete Kabel, Tryghedsfonden

I gennemsnit bliver én ud af 100 danske boliger ramt af indbrud i løbet af et år – men for
boliger, som allerede har haft en tyv på besøg,
stiger indbrudsrisikoen til én ud af 17. Det viser
en ny rapport fra Københavns Universitet, som
er udarbejdet for Bo trygt. Også de omkringliggende boliger har forhøjet risiko for indbrud i en
kortere periode. Heldigvis kan man som boligejer
gøre meget. En af de effektive metoder er aktiv
Nabohjælp, der kan forhindre op mod hvert fjerde
indbrud.
“En tyv vil ikke opdages eller genkendes. Han
vil slet ikke møde nogen. Derfor er et af de mest
effektive og simple råd mod indbrud, at man i
nabolaget deler viden, hvis man ser noget mistænkeligt eller har kendskab til indbrud i kvarteret. På den måde kan man samarbejde om at være
synlige og aktive i nabolaget. Tyven vil hurtigt
fornemme, at her er der risiko for at blive set, og
præcis derfor forebygger Nabohjælp indbrud”,
siger Sarah Risbøl Jacobsen, kommunikationskonsulent i Nabohjælp.
Forebygger hvert fjerde indbrud
Omkring 100.000 danskere - herunder 6,9 pct.
af husstandene i Lyngby-Taarbæk kommune - har
allerede hentet Nabohjælps app og er dermed
klar til at samarbejde om at forebygge indbrud.
Generelt sker de fleste indbrud i løbet af dag- og
aftentimerne, hvor naboerne kan gøre en forskel.
Det fortæller Britt Wendelboe, programleder for
Bo trygt-samarbejdet, hvis mål er at nedbringe
antallet af indbrud og øge trygheden i Danmark.
“Vi ved, at aktiv Nabohjælp kan forebygge op
mod hvert fjerde indbrud. Dels ved den koordinerende feriehjælp, som vi alle kender, men
også ved at være synlige og aktive i nabolaget,
så tyven fornemmer, at her er risikoen for, at han
bliver opdaget, for høj. Derfor anbefaler Bo trygt
alle danskere at bruge Nabohjælps app til at fortælle om indbrud og dele viden om mistænkelig
adfærd med naboerne”, siger hun.
I appen får du hjælp til at skabe liv og synlighed i nabolaget i den periode, og dermed øger
I tyvens risiko for at blive opdaget. Det kan fx
være ved at gå en tur med hunden i de mørke
aftentimer, hilse på dem, du møder i dit nabolag,

eller arrangere en fælles løbetur.
Det gør Kjeld Martin Nielsen og hans naboer på
Amager:    
“Nabohjælp fungerer suverænt godt her hos os.
Vi bruger appen til at give hinanden besked, når vi
er på ferie. Det er dejligt trygt at få et ‘alt ok’ på
appen, når man er af sted og naboen lige har været
forbi huset for at se, om alt er, som det skal være.
Man ved, at man får besked, hvis der skulle opstå
noget i nabolaget. Appen betyder også, at man kan
holde sig orienteret om, hvad der sker lidt længere
ude i periferien af nabolaget”, siger han.
Appen kan downloades i App Store: https://www.
apple.com/dk/ios/app-store/
eller i Google Play: https://play.google.com/store
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Åbent hus på Virum Gymnasium
Orienteringsaften for kommende elever.
Viden og Glæde på programmet!

VG´s studieretninger vil blive præsenteret af tre omgange i Auditoriet. Efterfølgende kan alle vores gymnasieOnsdag den 8. januar kl. 19:30 slår VG dørene vejledere svare på opklarende spørgsmål. I studiesalen
vil alle elevudvalg sidde parate for at svare på spørgsop og inviterer indenfor til et væld af forskellige
mål. Her kan du også få et slag bordtennis, et parti skak
aktiviteter for nysgerrige kommende elever med
eller blot holde en pause og nyde en drik og en dejlig
forældre. Vi forsøger at give et alsidigt indblik i
kage fra kantinen.
VG´s værdisæt, faglighed, studieretninger, traditioner, sociale aktiviteter, talent – og interesse- De bedste ambassadører
programmer og internationale aktiviteter. Kernen for Virum Gymnasium er
er fagene, lærerne og eleverne. Allerede kl. 19.00 eleverne selv. Her et citat
fra en 1g elev: Aleksandra
bliver der adgang til VG-hallen med musikalske
Glogovac:
indslag fra skolens lærerjazzband. Herefter vil
“Jeg valgte VG, fordi
elever og rektor Mette Kynemund fortælle om
både lærerne og eleverne
skolens studiemiljø, om at være elev på VG og
om de mange muligheder, glæder og udfordringer tog godt imod mig, da jeg
var på besøgsdag sidste
et gymnasie liv naturligvis vil bringe. I vil også
år. De fik mig til at føle
opleve sange og dans fra årets musical og møde
mig tryg og velkommen.
alle de mange spændende udvalg, eleverne kan
Desuden havde jeg alleredeltage i.
Efter programmet i VG-hallen, som kan down- de hørt mange gode ting
om VG, så hvorfor vende Aleksandra Glogovac
loades her: https://virum-gym.dk/wp-content/
ryggen mod det?”
uploads/2019/10/Åbent-Hus-2020.pdf, vil alle
gymnasiets fag byde indenfor, hvor elever og
Vi glæder os til at vise jer Virum Gymnasium
lærere vil svare på spørgsmål om de enkelte fag.
af Pia Gars Jensen
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Videnskabsklubben 12/12

Afslutningskonference på Virum Gymnasium
af Birgit Riedel Langvad

Torsdag 12. december kl. 16.30-18.00 blev
Videnskabsklubbens afslutningskonference 2019
afholdt i Studiesalen på Virum Gymnasium.
Der deltog 180 dygtige miniforskere – i hvide
kitler - fra områdets 4., 5. og 6. klasser med
deres stolte forældre. Endvidere deltog samarbejdspartnere fra de deltagende folkeskoler,
gymnasier og Lyngby-Taarbæk Kommune – og
så selvfølgelig de vigtige junior- og seniormentorer, der selvstændigt har varetaget efterårets
undervisning om eftermiddagen ude på elevernes hjemskoler. Fra Virum Gymnasium har hele
12 scienceelever fungeret som seniormentorer i
dette års program. De er forinden blevet coachet
af unge forskere fra Københavns Universitet.
Endvidere sendte Teknologipagten og Novo
Nordisk Fonden repræsentanter til afslutningskonferencen.

Rektor Mette Kynemund ved afslutningskonferencen

Projektet søger at fremme interessen for naturvidenskab via faglige rollemodeller.
Se mere på www.videnskabsklubben.dk og www.
virum-gym.dk

Ny ejer af frisørsalon
af Hans-Jørgen Bundgaard

Zaineb Hmood har overtaget frisørsalonen Elegant
Style på Kongevejen 174.
Zaineb er født og opvokset i Bagdad i Iraq, men
har boet 26 år i Danmark. Line har mere end 20 års
erfaring som frisør
Den nye ejer af salonen fortæller, at hun både har
mænd, kvinder og børn som kunder og håber på at
rigtig mange Virumborgere vil besøge hendes salon
i Kongedybet.
Under mit besøg i salonen viste Zaineb mig nogle
billeder, hun har malet.
I hendes fritid maler hun med acryl, og hun vil
gerne sælge sine billeder, hvis der er interesserede
købere. Hun maler i baglokalet i de tider, hvor der
ikke er nogen kunder, og får på den måde brugt
ventetiden til en positiv hobby.

Zaineb bor med sin datter på Nørrebro, og tager derfor daglig turen fra Nørrebro til Virum for at passe
sin salon.

Zaineb Hmood foran sin
salon på Kongevejen
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Verdensmålsdag på Virum Gymnasium
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af Birgit Riedel Langvad

Den 11. december – på skolens 62 års-fødselsdag – blev der flaget og holdt VerdensmålsdaG på
Virum Gymnasium. Formålet var at imødekomme
elevernes ønske om en dag på tværs af klasser og
årgange samt at sætte fokus på Verdensmålene og
bæredygtighed. Ambitionen var at arrangere en
anderledes undervisningsdag, der skulle bidrage
til elevernes forståelse af de enkelte verdensmål
og sammenhængene mellem dem. Og at give
eleverne inspiration til, hvad de selv konkret kan
gøre - både på kort og lidt længere sigt. Skolens
Miljøråd bestående af både elever, lærere og andre personalegrupper tog del i planlægningen og
afviklingen af dagen.

Der arbejdes med verdensmål

tighedsudvalg i LTK ift. til eksempler på konkrete
tiltag og handlemuligheder.
Endvidere var der naturligvis kåring af vinderhold og billeder fra alle dagens aktiviteter samt en
lille afsluttende elevfilm.
Det blev en sjov og meningsfuld dag på tværs af
klasser og årgange med fokus på FN’s Verdensmål/
delmål.
Vi takker alle for opbakningen og ser frem til
opfølgningen både i og udenfor undervisningen

En anderledes undervisning

Der blev dystet i hele 6 discipliner: Affaldssorteringsstafet, reparationsbane, quiz, rap en sang,
build it up-prioriteringsdyst og endelig en innovationsdyst.
Som optakt blev vist en lille film-teaser om Verdensmålene, som elever fra 2k havde lavet som
opfølgning på Ungdommens Folkemøde. Alle elever og lærere havde forinden fået udleveret den
lille bog ’Danmark og Verdensmålene’ af Steen
Hildebrandt, 2019 til brug for både forberedelse
og opfølgning.
Der var fart over feltet, dyst i både praktiske
og vidensmæssige færdigheder, teamgejst, glade
elever, engagerede lærerdommere og mange gode
grin i løbet af dagen.
Dagen blev afsluttet med en fælles samling
i Hallen, hvor der var fire korte spotoplæg v/
CARE, de lokale virksomheder Chaya og Social
Foodies og en repræsentant fra det nye Bæredyg-
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Klar til salg af Landbrugsmuseet
Der blev den 11. december afholdt et ektraordinært møde omkring salg af ejendommen på Kongevejen, hvor det tidligere landbrugsmuseum lå.
Mødet tog udgangspunkt i forvaltningens forslag.
Forvaltningen foreslår,
at 1. den primære vejadgang til den nye ejendom
sker via signalreguleringen Kongevejen/Bjørn
Wiinblads Vej via et ekstra vej-ben,
2. den anbefalede parkeringsnorm benyttes, og
der udlægges areal til parkering på terræn i det
nordøstlige hjørne af ejendommen. Det forventes,
at der udlægges 100 parkeringspladser, dog 130
parkeringspladser, hvis der etableres seniorboliger på arealet,
3. reservation til frakørselsrampe fra Lyngby
Omfartsvej dimensioneret til 90 km/t opretholdes, og der reserveres areal hertil på ny ejendom,
4. der udlægges et byggefelt parallelt med det
sydlige skel, som skal bebygges som 1. prioritet,
5. det tidligere landbrugsmuseum og Virumgårds
stuehus fastholdes som bevaringsværdige,
6. nye bygninger overvejende opføres i blank
mur, dog med mulighed for, at mindre partier

kan opføres i træ eller glas, mindre mellembygninger
mellem eksisterende og nye bygninger kan fortrinsvis
opføres som glasbygninger,
7. der udlægges et 10 m bredt beplantningsbælte
langs sydskellet.
Du kan læse meget mere på kommunens hjemmeside.

Det gamle landbrugsmuseum Foto: HJB

”Mest sælgende
mægler i Virum
for 4. år i træk”
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Frederiksdal Slot er andet end juletræssalg
af Hans-Jørgen Bundgaard

Tæt på Frederiksdal Slot er hvert år et spændende område, hvor der fra midt i november og
frem til jul bliver solgt juletræer.
Men det er ikke kun juletræssalget, der trækker
folk til.
Juletræspladsen er åben hver dag i de lyse timer (10-16), for som Helene Schou, der står for
den daglige drift af juletræspladsen siger, er der
meget mørkt i en skov efter mørkets frembrud,
og så vil det være svært at finde de rette træer.
Helene er også lidt af en kunstner, for i forbindelse med juletræssalget er der en lille, fin
skovbutik med færdige dekorationer, der alle
er fremstillet af naturmaterialer. Skovbutikken
hedder ”Helenes kontor” - for som hun siger,
det er hendes måde at være på kontor på.
Det er Helene selv, der fremstiller dekoratioerne, og hun garanterer, at alt materialet er helt
friskt, så en dekoration står flot meget længe –
nogen af dem i flere måneder.

hum arbejder resten af året.
Det er 19 år, hun har arbejdet på denne måde, og
stået for juletræspladsen ved Frederiksdal Slot.
Der er ca. 12 unge medarbejdere ansat i forbindelse
med salget. De fleste kommer fra lokalområdet – en
del af dem kender skoven i forvejen, da de i sommersæsonen arbejder ved klatrebanen, der kun ligger få
meter fra juletræspladsen.
Fra skoven kan man også købe friske juletræer, som
man selv fælder. Det foregår på Kulhusvej, hvor der
er afsat et område, så familien selv kan tage ud i skoven og fælde sit eget træ. Man skal blot henvende sig
ved juletræssalget, hvor man fårt et kort, der viser vej.

Der er mange aktiviteter på juletræspladsen.
Bl.a. kan man fotografere sine børn i en gammel kane

Ponyridningen foregår i weekenden, lørdag fra 1416 og søndag fra 11-13 og igen fra 14-16.
Helene Schou foran ”Helenes kontor”

Mens jeg besøger skovpladsen, kommer en
traktor forbi ude fra skoven med et læs helt
friske træer – det underbygger blot det, Helene
lige har fortalt mig, at alle træer og øvrigt dekorationsmateriale er helt friske.
Et andet sted i skoven står en lille bod. Det er
en hyggelig lille skovcafe, hvor man kan købe
gløgg og æbleskiver. Den bliver flittigt benyttet og har en fin sammenhæng med, at der i
weekenden er ponyridning for de mindste og en
naturlegeplads, så de voksne kan få lidt gløgg,
mens børnene fornøjer sig med en ridetur eller
på naturlegepladsen.
Helene Schou sælger ikke juletræer hele årer,
men har en lederstilling i et byggemarked hvor
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VORE KIRKER
Tirsdag d. 24. december: Juleaftensdag
Kl. 11.00: Kristian Tvilling, børnegudstjeneste
Kl. 13.30: Inge Nelson
Kl. 15.00: Elisabeth Siemen
Kl. 16.30: Kristian Tvilling
Kl. 23.30: Inge Nelson, midnatsgudstjeneste
Onsdag d. 25. december: Juledag
Kl. 10.00: Elisabeth Siemen
Torsdag d. 26. december: 2. juledag
Kl. 10.00: Kristian Tvilling
Søndag d. 29. december: Julesøndag
Kl. 10.00: Inge Nelson
Onsdag d. 1. januar: Nytårsdag
Kl. 16.00: Elisabeth Siemen

Sorgenfri Kirke

Tirsdag den 24. december
kl. 10.30 ”Mens vi venter” - gudstjeneste
kl. 11.30 ”Mens vi venter” - gudstjeneste

Det er især for børn. Jacob Løkkegaard og Kathrine Holme
Johannesen står for disse gudstjenester.

kl. 14.30 Søren Hermensen
kl. 16.00 Søren Hermansen

25. december
kl. 10.00 Søren Hermansen prædiker.
26. december
kl. 10.00 Jacob Løkkegaard
30. december
kl. 10.00 børne-nytårsgudstjeneste
Katrine Holme Johannesen og Jacob Løkkegaard.
1. januar
kl. 16 Søren Hermansen

Efter prædiken inviterer menighedsrådet til et glas ”champagne” og et stykke kransekage, så vi kan ønske hinanden
glædeligt nytår. Velkommen til alle de herlige gudstjenester, der venter os.
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JULEN 2019

Lundtofte Kirke og Geels Kirkesal

Tirsdag den 24. december
kl. 11.00 ved Julie Rebel (Børnegudstjeneste)
kl. 12.30 ved Pernille Bach-Mortensen
kl. 14.00 ved Julie Rebel
kl. 15:30 ved Julie Rebel
kl. 23:30 ved Christine Beck
Geels Kirkesal:
kl. 16.00 ved Jørgen Bo Christensen
Onsdag den 25. december
kl. 10.30 Julie Rebel
Torsdag 26. december
kl. 10.30 Pernille Bach-Mortensen
Geels Kirkesal lukket mellem jul og nytår.
1.januar
Kl. 14.00 Christine Beck

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

LONE ANDERSEN
CHRISTINA GAUGUIN
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Danmarksindsamling på Virum Gymnasium
af Anni Zickert

Virum gymnasiums elever inviterer til Danmarks Indsamling
lørdag d. 25. januar 2020 kl. 10-15.
Virum Gymnasium danner for 6. år i træk rammen om en dag, hvor vi sætter fokus på at hjælpe
’børn på flugt’.
Vintermarkedet på VG er et skønt mix af delikatesser, håndværk, smykker og genbrugsfund.
Dørene åbnes kl. 10.00.
Det er stadig muligt at købe en stand via Virum
Gymnasiums hjemmeside. Bliv en del af den
gode stemning og sælg ud af dine hjemmelavede
håndværksprodukter eller tøm loftet for skønne
loppesalg.
Kl. 10.00 skydes årets 5-km løb i gang for
voksne. Der er tidstagning med chip v. DGI.
Samtidig sender vi også årets nye tiltag i gang,
børneløbet på 2 km.
Børnene (u. 12 år) løber på skolens grønne
område og kommer igennem målporten. Der er
medalje til alle børn.
Tilmeld dig løbene via Virum Gymnasiums
hjemmeside.

Skolen holder åbent fra kl. 10-15 og vi byder indenfor til morgenmadscafé, lotteri, krea for børnene,
flødebollekast, børne-tivoli og meget andet.
Indgang på skolen koster 25 kr.
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Babysalmesang
af Sussie Thyra Simonsen

”Man kan se på barnet, at en musikalsk
opmærksomhed vågner, når vi synger og spiller musik,” fortæller Victoria Omberg, som
underviser i babysalmesang i Lundtofte Sogn.
Hun er uddannet pædagog og har en bachelor
i musikvidenskab. Til babysalmesang har hun
fokus på sansestimulering og oplevelsesrejser
for babyerne ved hjælp af salmer, dans, leg
og musik. Al videnskabelig forskning understøtter det, som mange oplever til babysalmesang: Musik stimulerer babyers sanser og
øger nærvær og tryghed mellem forældre og
barn. Kontakt Victoria Omberg på victoria.
omberg@gmail.com for mere information
samt tilmelding. Det er gratis at deltage.
Hver onsdag kl. 10-11.00
Sæsonstart 8/1 i Geels Kirkesal
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Nytårskoncert på Lindegården
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Sprudlende nytårskoncert og dans med Baldanseorkestret
af Niels Halse

Med det, der ligner en god tradition, åbner Søndags-matinéerne på festligste vis 2020-sæsonen
med en nytårskoncert og en dans. Det er nemlig
igen lykkedes Kulturstedet Lindegaarden at få det
8 personer store ’Baldanseorkestret’ til at spille
op til koncert og efterfølgende dans i den store
sal søndag d. 5. januar kl.15–17.
For at gøre det rigtig festligt denne gang vil
Kulturstedet Lindegaarden, udover en nytårspyntet sal og stort, professionelt sprudlende danseorkester, gøre eftermiddagen festlig med et boblende glas og lidt nytårsknas.
De fleste kender eller har hørt Johan Strauß’
vals “An der schönen, blauen Donau” og H. C.
Lumbyes “Champagnegalop”. Begge værker er
repræsentanter for en livlig tradition, der opstod i

Baldanseorkestret spiller op til nytårskoncert på Kulturstedet
Lindegaarden. Foto: Peder Krabbe

Wien i første halvdel af 1800-tallet. Det blev den helt
store forlystelse i hele Europa, og danse som Lanciers, kvadriller af alle slags, valse, mazurkaer og
galopper opnåede umådelig popularitet overalt.
Mestre som Schubert, Strauß, Lumbye og Sousa
komponerede en overvældende mængde dansemusik,
men også en række nu ukendte komponister bidrog,
og i deres store produktion gemmer sig rene små
perler.
Det er fra dette kæmpemæssige repertoire, Baldanseorkestret har udvalgt og sammensat programmet til
denne søndag eftermiddag på Kulturstedet Lindegaarden.
Orkestret består af i alt otte musikere (strygere, blæsere og klaver), som ved siden af deres virke som musikere, organister og undervisere plejer deres levende
interesse for balmusikken. Orkestret har endvidere
indspillet to cd’er med denne skønne musik.
Er du vild med dans, så grib muligheden her, hvor
anden del af koncerten byder dig op til et lille bal, og
du under kyndig danseinstruktion kan deltage aktivt,
når orkestret spiller op til Lanciers og vals og måske
tango for unge og gamle. Alle kan være med! Det er
også i orden bare at lytte og se på!
Der er altså lagt op til en festlig eftermiddag med
nærvær og inciterende, levende musik - alt under
afslappede former og med mulighed for at købe forfriskninger undervejs!
Billetter, med og uden hat, kan købes på www.kulturstedetlindegaarden.dk , eller i døren på dagen.

Virumborger malede til årets virksomhed.
af Hans-Jørgen Bundgaard

Virumborgeren Inge Lyshøj Christiansen
overrækkede torsdag sit maleri til Body Shop i
Lyngby Storcenter.
Body Shop var udnævnt til årets virksomhed
fordi den i samarbejde med Jobcentret i Lyngby
Taarbæk Kommune, har hjulpet unge og sårbare
piger til at få et job eller en uddannelse.
Foruden et diplom modtog forretningen et maleri af Virumborger og kunstmaler Inge Lyshøj
Christiansen. På billedet forttæller Inge om maleriet, i overværelse af borgmester Sofia Osmani,
butikschef Simone rasmussen og forman for
beskæftigelses- og integrationsudvalget Søren P.
Rasmussen

Foto: Steen Rasmussen

Virum-Sorgenfri Avis - 16. december 2019

Sorgenfri Torv – en spændende ny bydel
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af Hans-Jørgen Bundgaard

Som de fleste ved, blev det vedtaget på sidste
møde i byplanudvalget, at scenarie 3 var det scenarie, der skal arbejdes videre med for at få et nyt og
spændende centrum i Sorgenfri.
Det er 14 år siden, at sagen omkring en ny
bymidte i Sorgenfri tog sin begyndelse. Nye ejere
havde få år før købt torvet for at udvikle det til et
nyt bolig- og butiksområde.
For at udvikle området er det nødvendigt med
en investor, for ellers sker der ingen udvikling og
investor går normalt ind i et projekt for at tjene
penge – således fungerer markedsøkonomien i
vores samfund.
Jeg er selv vokset op i 1950´erne og 60´erne i Virum, og var som barn vant til at handle på Sorgenfri Torv sammen med mine forældre. Jeg har som
mange andre siddet på de gamle hårde træheste
og forestillet mig, at jeg red ude i det vilde vesten.
Hestene nåede at blive over 50 år, så kunne de ikke
mere – de er senere blevet erstattet af de mere moderne ”heste” (Læs delfin og elefant).
Legeredskaberne kan mere end de gamle og
hårde træheste, og de er lidt sjovere for de moderne
børn.
Ingen tænkte på at lade en snedker reparere hestene, så de lignede kopier af de gamle heste.
Det samme er sket med torvet, der dog er blevet
noget ældre end hestene.
Springer vi lidt til vore villakvarterer i nærheden
af Sorgenfri Torv, oplever vi ikke så sjældent, at
den villa, der i går stod på villavejen, pludselig er
blevet til et hul i jorden, den er blevet gammel og
utidssvarende og erstattes med et nyt og moderne
hus, der lever op til nutidens krav og uden kælder.
Sorgenfri Torv er blevet gammelt og slidt, og det
ikke kun på grund af manglende vedligeholdelse,
men simpelthen, fordi byggeriet er gammelt og slet
ikke lever op til nutidens krav.
Jeg talte forleden med en ældre herre, der havde
en forretning på torvet indtil for 30 år siden. Han
fortalte mig, at der allerede dengang var fugt i kælderen, og at den ikke kunne bruges til lager.
Jeg har en forretning på torvet med skimmelsvamp
i kælderen, og jeg har en vandstøvsuger stående,
som kan tage det værste vand, når det regner. Væggene er revnede, jeg har i seks år ikke haft centralvarme i forretningen, men klarer mig med løse
elradiatorer, og sådan kunne jeg fortsætte.
Jeg kan godt forstå nostalgien med, at det er
en speciel byggestil med disse såkaldte japanske

søjler, men problemet er blot, at jeg uden at være
fagmand kun kan gisne om, hvad en renovering af
byggeriet vil koste i forhold til at bygge nyt – bl.a.
kældrene som er fundamentet for byggeriet. De er
i så dårlig stand, at en renovering stort set vil være
umulig uden at rive byggeriet helt eller delvist ned.
Generelt skal vi være glade for, at vi rent faktisk
både i Virum og Sorgenfri har så forholdsvis få
tomme butikker. I Virum er tallet nul og i Sorgenfri
er der kun umiddelbart fire tomme butikker, men
hvis ikke en del af butikkerne er kommet til torvet,
på grund af en meget lav husleje, ville tallet være
det dobbelte.

Vi lever i en tid, hvor der ikke er mange små selvstændige butikker tilbage, for de små butikker bliver
simpelthen udkonkurreret af de store forretninger og
netbutikkerne.
Med de huslejer, der vil komme gennem en
totalrenovering af Nordtorvet, vil der ikke være
kundegrundlag for de eksisterende butikker – jeg vil
vove den påstand, at en renovering vil være så dyr,
at ingen af de eksisterende butikker vil være at finde
på torvet.
Påstanden kommer jeg med ud fra den betragtning, at en investor, der blot skal renovere forretningerne kun har forretningernes indtægt, som
skal bære denne renovering, da der gennem denne
renovering ikke vil kunne skabes indtægt gennem
andet byggeri.
En renovering af Nordtorvet vil ikke umiddelbart
skabe en stor tilvækst af kunder på torvet – det er
simpelthen ikke muligt at skabe så meget liv på
Nordtorvet selv med renoverede butikker, at de kan
skabe den meromsætning, der skal til for at dække
de store nye huslejer.
Endelig har Irma meddelt, at de ikke ønsker at
blive på torvet, selv med en renoveret butik, hvilket
vil gøre det endnu vanskelligere for de eksisterende
butikker at overleve, for hvem skal så trække kunder
til torvet?
Jeg ser derfor scenarie 3, med et fælles torv på
sydtorvet som den rigtige mulighed, og det kan
ikke gå for hurtigt at få dette projekt sat i gang så
vi igen kan få et interessant butikstorv – et torv der
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kan skabe et fast samlingssted med et torveliv, nu
koncentreret på ét torv.
Jeg er overbevist om, at den debat der har været
gennem mange år, kan være med til at sikre, at investorer, forretninger og kommunen vil gøre alt for
at skabe et nyt spændende miljø, der lever op til de
indkøbsmønstre, der skal leve de næste 100 år. Torvet kan tilføres et nyt spændende miljø, med hensyn
til det gamle torv med overdækkede forretninger på
sydtorvet og måske blive udbygget således, at det
nye torv har lidt tilbage af det gamle Nordtorv gennem videreførsel af de overdækkede forretninger,
som der i forvejen er på Sydtorvet.
Nu tænker nogle måske, at jeg bare går investorernes vej – det gør jeg ingenlunde. Jeg har som
tidligere nævnt kendt torvet lige siden det blev
bygget og som forretningdrivende fulgt udviklingen
gennem de seneste mange år, og om man vil eller ej,
er forretningmønstret et andet i dag end i slutningen
af 1950´erne. Torvet kan være nok så bevaringsværdigt, men hvis vi ikke har noget at ”putte” i det, så

Side21
er det hele ligegyldigt.
Jeg synes da også, det er underligt, at ens gamle
skole er revet ned og med den en masse minder,
eller når nabohuset som man har leget i med sine
skolekammerater, pludselig er genopstået som et
moderne typehus, men sådan er virkeligheden.
Vi skal udvikle vores samfund for de kommende
generationer og udfra de forhold der er gældende
idag – det må indimellem koste på følelserne – det
er vigtigt, at vi er realistiske, når vi skal tage så store beslutninger, som at ændre en hel bykerne, men
jeg er overbevist om, at vi alle vil få en spændende
ny bydel, der lever op til de moderne normer og
stadig indeholder de træk, der kan komme med fra
det gamle torv.

Byplanudvalget anbefaler ny helhedsplan for
Sorgenfri bymidte
Pressemeddelsle fra Byplanudvalget

Sorgenfri bymidte skal fornys og der skal ske
et løft af byrum og udearealer, så detailhandelsmulighederne sikres bedst muligt.
I processen har der været tre scenarier i spil.
Alle scenarier tager udgangspunkt i, at der
opføres nye bygninger på Nord- og Sydtorvet,
samt at udearealer og byrum fornys.
Et enigt Byplanudvalg har besluttet, at udgangspunktet for helhedsplanen er scenarie C meden
række ændringer, så området ikke bebygges massivt. Der vil ikke blive placeret byggeri opmod
Grønnevej og heller ikke på dele af strækningen
på Hummeltoftevej.
Dagligvarebutikken Irma placeres i niveau med
Hummeltoftevej og med let tilgængelig adgang
fra parkeringspladsen på Sydtorvet. På Sydtorvet
opføres et nybyggeri til Irma, mindre butikker
og boliger. På Nordtorvet skal der være enkelte
butikker, liberalt erhverv og boliger.
Derudover ønsker udvalget, at der arbejdes med
fokus på byrum og mødesteder, hvor bl.a. eleverne fra Hummeltofteskolen har peget på forskellige
muligheder.

I forbindelse med de kommende byggerier ønsker
udvalget, at der bliver udskrevet en
arkitektkonkurrence for at sikre arkitektonisk kvalitet..
For kommentarer om beslutningen kan udvalgets
medlemmer kontaktes på nedenstående kontaktinformation.
Kommunalbestyrelsen behandler beslutningen den

Scenarie 3 der arbejdes videre med. Skitse: CFBO
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Skaterbane på Virumgårds jorde
redigeret referat af byplanudvalgsmøde

Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungeudvalget behandlede 5. december en sag vedrørende
overførsler af midler fra 2019 til 2020 med henblik
på at etablere en skaterbane i Virum på baggrund af
borgerhenvendelser og kommunens netop vedtagne
Idræts- og Bevægelsesstrategi og handleplan 20192021.
I den forbindelse har forvaltningen modtaget ansøgning om opstilling af forskellige skate-obstacles
med videre på eksisterende asfalteret område på
Grønningen på Virumgårds Jorder. Det eksisterende
asfaltbelagte baneområde på 24x15 m2 blev anlagt
som basket- og skaterbane i 1989 i forbindelse med
udviklingen af Virumgårds Jorder.
Banen er omgivet af beplantning, der mod syd og
vest grænser op til Virumgårds fodboldbaner og
mod nord og øst grænser op til Grønningen. Banen
beliggende cirka 17 m fra fodboldbanerne og cirka
80 m fra nærmeste beboelsesbyggeri (Solsikkemarken 22-26).
Der etableres nyt slidlag på banen, udtyndes i
beplantningen omkring banen særligt mod fodboldbanerne, opstilles byrumsinventar, graffitivæg og
forskellige skate-obstacles, for eksempel minirampe med indbygget klatrevæg.
De forskellige skate-obstacles har varierende
højder, dog maksimalt 3,1 m og er lavet af træ med
metallister. Der etableres ikke lys på banen, og den
er offentlig tilgængelig via områdets stiforbindelser.
Området er omfattet af lokalplan 20 for offentlige

Hvad sker der med Meny i Virum
af Hans-Jørgen Bundgaard

Mange har set at meny i Virum, er blevet pakket
ind i stilladser og presseninger de seneste uger, og
mange rygter går i byen om hvad der egentlig sker
med meny. Vi har talt med butikschef Jørgen Engel.
Han fortæller at det er noget så udramatisk som
en facaderenovering.
der er derfor blot tale om en helt almindelig procedure for at afhjælpe evt. revner og sprækker i
murværket mod vind og vejr.

grønne områder på Virumgårds Jorder fra 1982. Opstilling af flere skate-obstacles samlet betragtes som
bebyggelse. Opstillingen vil derfor kræve dispensation fra § 7.1.5 i lokalplan 20, som fastsætter, at
på arealet udlagt til grønning må der ikke opføres
nogen form for bebyggelse. Der må dog etableres
legeredskaber, hvis disse integreres i landskabsudformningen og ikke placeres samlet på et afgrænset
område.
Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at opstilling af skate-obstacles er i overensstemmelse med lokalplanens
formål og anvendelsesbestemmelser. Forvaltningen
anbefaler, at der meddeles dispensation til det ansøgte, da det ansøgte ikke vil ændre væsentligt på områdets karakter. Der er gennemført naboorientering
af nærmeste ejendomsejere og beboere. Eventuelle
indkomne bemærkninger fremlægges af forvaltningen på mødet.

Skaterbanen i dag. Foito: arkiv
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Oversigt over større udsalgssteder

Sorgenfri Torv:

Salg af juletræer foran Irma. (Blomsterpigerne).
Åbningstider:
Hver dag kl. 10-19.00
Salg af juletræer og dekorationer og tilbehør til
dekorationer.
Juletræerne er friskfældede fra området omkring Skibby
på Sjælland
Der sælges Normanngran og Rødgran

Ved Sorgenfri Kirke

Åbningstider:
Hver dag: 8.00-22.00
Der sælges Normanngran, rødgran, træer i potte
Der sælges Normanngran, Rødgran og pyntegrønt samt
julebukke og pyntegrænt
Træerne er frisk fældet i egen skov på sydfyn

Geelshaven på Frederiksdalsvej

Åbningstider:
Hverdage: 9.00-20.00 / Weekend: 9-19.00
Juletræerne er fældet i egen skov i Kjellerup i Jylland
Der sælges Normanngran, Rødgran og Pyntegrønt

Frederiksdal slot

Åbningstider:
Hver dag - 10.00-16.00
Salg af juletræer fra egen skov. Friskfældede eller fæld
selv
Normanngran, rødgran, pyntegrønt samt kunsthåndværk.
Derudover er der ponyridning, naturlegeplads og æbleskiver og gløgg i udvalgte perioder

Spejdernes juletræer - Bredevej
Åbningstider:
Salg i alle weekender op mod jul fra kl. 10-18
Salg af Normanngran og rødgran
Juletræerne er friskfældede fra Nordjylland.
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Fløjten uden lak

v/fløjtenist og ph.d. musiketnolog Kiku Day

Foredrag med billeder og musik om
Shakuhachi’ens rejse ud i verden – og den ulakerede Edo-shakuhachi’s renæssance i vor tid.
Kiku Day er shakuhachi (japansk bambusfløjte) spiller og
ph.d. musiketnolog fra SOAS,
University of London. Hun er
fra København, hvor hun voksede op med sine japansk-amerikanske forældre. Efter at
have spillet både klaver og
tværfløjte som barn valgte hun
den så tonefarverige bambus
fløjte som sit instrument. Hun helligede sig studiet
af honkyoku, som er pepertoiret for shakuhaschi
fra Edo-perioden i Japan (1603-1867), spillet af
zenbuddhistiske munke fra Fuke ordenen kaldet
komuso’. Hun studerede med mesteren Okuda
Atsuya i 11 år i Tokyo.

Munkene spillede shakuhachi fløjten som deres meditative træning, siden er shakuhachi blevet sekulariseret, og i dag er det internationalt det mest populære
instrument, der bliver flittigt brugt i jazz, ny klassisk
musik, Hollywood sound tracks, pop og meget mere.
EN HELT SÆRLIG FORTÆLLING OG OPLEVELSE, DU IKKE MÅ GÅ GLIP AF.
Arrangementet foregår søndag den 12. januar 2020
kl. 14.00 – 16.00.
Frilandsmuseets Restaurant, Kongevejen 100, 2800
Kg. Lyngby
Billetter købes på tlf. 5150 0782 – pris 200,00 kr.
incl. kaffe, kage, frugt og lotteri.
Se mere på www.birgithald.com
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Kun for sjov - ingen præmier
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Santa Claus is coming to town
He sees you when you’re sleeping
And he knows when you’re awake
He knows if you’ve been bad or good
So be good for goodness sake
Ho, ho, hoooo
_____________________________________________________________________________________________________________

Om otte dage er det juleaften, og det glæder
jeg mig rigtig meget til. Det er så sjovt med det
store grantræ, som man godt må tisse op af ude
i skoven, men som man får skæld ud for at gøre
inde i stuen, - menneskers regler er ikke altid til
at forstå, nå… men så er der så meget andet, man
kan forlyste sig med, når træerne rykker ind i
stuen. Der er masser af pynt på, og især de røde
kugler er sjove, for de ligner bolde, og dem kan
man da lege med. Det må jeg heller ikke!!!

Men under træet ligger der en masse pakker med fine
kulørte bånd omkring, og noget der ligger på gulvet,
det er da i hvert fald noget jeg godt må undersøge –
troede jeg – men det gav godt nok en skideballe af de
helt store, da familien opdagede, at jeg næsten havde
pakket de første to gaver ud, så fik jeg karantæne, indtil træet skulle tændes, og alle var i stuen, så de kunne
holde øje med mig.
Nu var det jo juleaften, og jeg fik selvfølgelig også
lov til, lige som de andre børn, at snuse mig frem til
den gave, der stod Lexi på – under skarpt opsyn – og
den fik jeg lov til at pakke ud på min egen måde.
Jeg elsker julen, og derfor vil jeg ønske alle mennesker og deres allerkæreste dyr

Det tager tid at pakke
ud, men det skal nok
lykkes….

En rigtig glædelig jul
og Godt Nytår 2020
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