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Gratis avis

De nye købmænd er klar til kunderne
Virum-Sorgenfri Avis samlede de tre købmænd,  der fremover ligger side om side 
og skal konkurrere om de samme kunder. Under min snak med de tre købmænd 
var der stor enighed om at der var plads til dem alle og de var på den baggrund 
enige om, at man med den store udvikling i vareudbudet, ikke blot ville kæmpe 

Købmand Morten Møldrup Pedersen (Rema 1000), Birgitte Rantzau (Føtex Food), Jørgen Engel (Meny)

I Virum og Sorgenfri passer vi godt 
på hinanden  - side 16 og 32

Læs historien om en træmand og 
hans hobby - side 15

fortsættes side 4

af Hans-Jørgen Bundgaard

Læs historien om posthusgrun-
den - side 11
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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. Som noget nyt er 

også indlagt QR koder 
af hensyn til læsere af den 

trykte udgave. 
Hvis der optræder en

lille skærm - linker skær-
men videre til en person 

eller et emne.

 
 

Hans-Jørgen Bundgaard

Fortsættes side 4

Kære  medborgere

Lad os støtte hinanden men ikke op af hinanden – så klart er budskabet, 
hvis vi skal undgå at sprede Coronasmitten. 
Coronasmitten har været årsag til rigtig mange nedlukninger, aflysnin-
ger og programændringer, naturligvis også i vores område og det føles 
lidt som om vi alle kommer hinanden lidt mere ved, ikke fysisk men 
mentalt, vi har alle et fælles hensyn vi skal tage, en fælles opgave der 
skal løses.
På den måde kommer næstekærligheden lidt tættere til os allesammen, 
for coronavirussen smitter hvor den kommer hen, uanset alder, nationa-
litet, hudfarve, økonomisk formåen 
Coronavirus vælger ikke udfra hvilket mennesker vi er og fortæller på 
en og samme tid, at vi alle kan være lige sårbare.  

Når der indtræffer en situation som den der er i øjeblikket er det altid 
ubelejligt for os som  sædvanligt travle mennesker, for det rammer altid, 
synes man, på et ubelejligt  tidspunkt, men forårets komme er vel en 
tid hvor der venter rigtig mange spændende aktiviteter.  Lad os nævne i 
flæng:  Skoleafslutninger, bryllupper, konfirmationer, koncerter, sports-
afslutninger og turneringer – ja, jeg kunne blive ved.
 
Men sundhed fremfor alt, vi skal nok nå at få trænet eller holdt de fester 
vi lige nu må udskyde. 
Her på avisen håber vi naturligvis, at alle kommer godt igennem den 
svære situation og ønsker god bedring til dem der måtte være ramt af 
sygdommen.
I Virum synes vi lige nu, at det er ekstra uheldigt, at vi i 8 år har gået og 
ventet på at Virum Bymidte  skulle blive færdigt og give hele Virums  
centrum et fornyet liv  og  lægge års byggerod bag sig – og så sker det! 
Ligesom vi er kommet til den store festuge, må festen aflyses.
Ingen snoreklipning, røde løbere, smagsprøver og andre spændende 
arrangementer der skulle markere denne åbning.

Vi har i denne avis gjort alt for at sætte fokus på Virums nye bymidte 
og heldigvis kommer avisen jo ud, uanset Coronavirus, men vi må også 
erkende at de mange arrangementer der skulle lægges op til, ikke bliver 

Vi skal passe på os selv og på hinanden
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fortsat fra side 3

til noget eller flyttes, hvilket du kan læse om 
på vores hjemmeside gennem abonnement på 
vores webavis. (meld dig til den her – det er helt 
gratis)
At der ikke bliver store officielle åbninger af de 
nye butikker ændrer dog ikke ved, at både Rema 
1000 og Føtex Food åbner torsdag den 19. marts 
kl. 8.00.
Vi har talt med forretningerne, som har lovet at 
der på et senere tidspunkt vil blive afholdt nogle 
festlige arrangementer, som markerer åbningen 
– bare først når dagligdagen er kommet tilbage 
til Virum..
Hvad angår øvrige arrangementer i Virum og 
Sorgenfri, har vi allerede fjernet en del arrange-
menter fra avisen, ligesom arrangementer vi har 
annonceret godt  kan blive aflyst eller ændret.
Du kan følge med på vores webavis her, eller  

via arrangørens hjemmeside.
Vi håber naturligvis, at Coronakrisen bliver overstået 
hurtigst muligt og håber samtidig, at alle vore læsere på 
bedste vis vil være med til at beskytte både sig selv og 
sine medborgere og hjælpe til hvor der er brug for det, 
så alle kommer bedst muligt ud af krisen.
Vær fornuftig – når i handler – hold afstand til hinan-
den, vask hænder og sprit dem af – så kan i sagtens 
handle i byens butikker – de har også brug for jeres 
handel for også at kunne overleve når Coronakrisen er 
slut.

om de nuværende kunder, men at man vil få  
mange af Virums borgere, til at handle lokalt 
fremfor at handle ved arbejdspladsen eller i 
nabobyerne. Samtidig er dagligvareforsyningen 
blevet så stor i Virum, at der forhåbentlig også 
kan hentes kunder ind fra naboområderne.
Lige præcis denne udvikling har hele tiden 
været den holdning til de nye forretninger som 
Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening 
har arbejdet hårdt for.
Mange andre forstadsbyer har bymidter liggen-
de med masser af halvtomme butikker. 
Ved at placere nye  supermarkeder i bymidten, 
vil de trække mange kunder, til hvilket gerne 
skulle styrke de øvrige mindre butikker i  det 
centrale Virum.
Under hele den lange proces som byggeriet har 
været igennem, har der været kritiske røster om, 

hvorfor der nu skulle nye butikker til Virum og hvorfor 
disse supermarkeder.
Vi må i dag erkende, at det er supermarkeder der træk-
ker kunderne til og er med til at styre bymiljøet også 
det nære, om man vil det eller ej.
Derfor tror vi som by, vi skal være glade for den udvik-
ling, der forhåbentlig nu vil være med til at skabe liv i 
Virum Centrum. 
 
Lejlighederne i Postgården

Selv om supermarkederne bliver indviet den 19. marts, 
er lejlighederne ovenover ikke helt færdige.Sidste etape 
er ikke helt færdige. De fleste er allerede solgt, men 
lejlighederne er forventeligt klar til indflytning i maj 
måned, hvorefter skure og arbejdskøretøjer også gerne 
skulle være fjernet.

Tre nye købmænd 
fortsat fra forsiden
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Efter vi havde taget det fællesbillede med de tre 
købmænd, havde jeg en snak med Butikschef 
Birgitte Rantzau fra Føtex.
Føtex åbner ligesom Rema 1000, torsdag den 19. 
marts, omend åbningen foregår uden den store 
festivitas, p.g.a.  situationen med Coronavirus.
Birgitte har lovet, at de nok skal holde et større 
arrangement senere for byens borgere som erstat-
ning for det store åbningsarrangement.

Dette virksomhedsportræt er det sidste af de tre, 
hvor vi går bagom de  købmand der står i spidsen 
for supermarkederne i Virum Centrum. Derfor 
spurgte jeg lidt til Birgittes baggrund. 

Birgitte Rantzau startede sit professionelle liv 
på et reklamebureau men på et tidspunkt var 
det svært at få arbejde inden for dette fag og 
hun skiftede karrierevej og vendte ansigtet mod 
Salling Group hvor hun i 1997 blev ansat i Føtex 
i Fredericia. Siden dengang har hun arbejdet 
indenfor Salling Group.
Med hele familien tilbage i Jylland, vendte hun 
i 2003 til Sjælland, hvor hun bl.a. var ansat flere 
steder, mest i Føtex og var igennem flere chef-
stillinger i Føtex på Fisketorvet.
Birgitte  har endnu ikke særlig kendskab til 
Virum, men glæder sig til at blive en del af et 
stærkt lokalsamfund Det nærmeste hun har væ-
ret Virum arbejdsmæssigt, var da hun i en peri-
ode var ansat i Føtex i Lyngby. Privat er Birgitte 
bosiddende i Hvidovre.

Hun glæder sig til at komme i gang i en helt ny og 
spændende butik i et attraktivt område.
Jeg spurgte lidt til hvordan Birgitte ville forholde sig 
til lokalsamfundet,  for Føtex er jo en stor landsdæk-
kende kæde. Birgitte ville klart lægge op til at blive  
en slags samlingssted for Virums borgere, med 
massser af spændende aktiviteter som smagsprøver 
og gourmetaftener.
Hun lagde vægt på at personalet har en god person-
lig udstråling overfor kunderne.
Hvis den officielle  åbning af forretningen havde 
fundet sted som planlagt, var det meningen at Rikke 
Hørlykke skulle klippe snoren da der er lavet en 
sponsoraftale med Virum Sorgenfri håndboldklub, 
hvor man i flaskeautomaten kan vælge at lade pant-
beløbet donere til håndboldklubben.
I forbindelse med mit besøg i forretningen, som var 
næsten færdigindrettet, bemærkede jeg, at der ved 
indgangen var en bagerforretning og i den anden 
ende, tæt på krydset mellem Skovridergårdsvej og 
Frederiksdalsvej, var ved at blive indrettet en deli-
katesseafdeling.
Jeg  fik i den forbindelse oplyst at delikatesseafde-
lingen har rigtig mange hjemmelavede produkter, 
der både kan sælges over disken og en stor del af 
slagterprodukterne vil blive leveret som færdigetter, 
lige til at tage med hjem til middagsbordet.
I bagerafdelingen er der ikke eget bageri, men hver 
morgen bliver kørt frisk brød til bagerafdelingen fra 
en bager der ligger inde på Nordre Fasanvej på Fre-
deriksberg.  På den måde er der altid frisk bagerbrød 
bag disken.

Birgitte Rantzau foran vinafdelingen

Birgitte Rantzau med delikatesseafdelingen i baggrunden

af Hans-Jørgen Bundgaard
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Billedet på forsiden, viser jo de tre købmænd der 
ligger tæt på hinanden i det centrale Virum. De me-
ner samstemmende at de supplerer hinanden rigtig 
godt, og det har de også allesammen givet udtryk 
for i mine interview. 
Vi kan derfor glæde os over,  at de har en rigtig 
positiv holdning til hinanden, så vi på den måde kan 
få et fremtidigt blomstrenede han-
delsliv i Virum, med mange forskellige muligheder 
som forbrugere. 
Vi ser så blot frem til at Lyngby-Taarbæk Kom-
mune næste år  gennemfører den helhedsplan, som 
Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening har 
forhandlet til rette med kommunen. En vigtig del 
i helhedsplanen er, at der bliver lavet en ”flyden-
de overgang” mellem Geels Plads og Postgården.  
Dette giver  en mere sammenhængende bykerne vi 
på den måde kommer til at opleve i fremtiden.
Desværre vil denne plan først blive udført i foråret 
2021.

Mange vil have set, at der den senere tid har været 
en stor aktivitet på Sorgenfri Torv, ud for Irma og 
den lille butik, der før husede Sorgenfri Apotek. 
Tager man til Birkerød, vil man kunne nikke gen-
kende til det interiør,  som er blevet fremstillet på 
Torvet og som kan ses stå i et hjørne af Nordtorvet 
i dag. 
På onsdag den 18.3. giver Lyngby-Tårbæk kom-
mune efter alt at dømme tilladelse til, at der op-
rettes en grillbar/kulturhus på Sorgenfri Torv, 
Nordtorvet. Det er Morten Christensen, ejer af 
”Birkegrillen” i Birkerød for enden af gågaden, 
der har søgt om tilladelse til at lave en ”kopi” i 
Sorgenfri. Der skal opsættes en flytbar midlertidig 
pavillon på 30 m², som skal fungere som et slags 
minikulturhus, og der vil blive servere nem mad til 
familievenlige priser. 
- Og serveringsområdet indrettes med sjæl og var-
me og krydres med sjove, finurlige aktiviteter, som 
bringer gæster i alle aldre tættere sammen, fortæl-
ler Morten Christensen i sin ansøgning.  

Grillbar og minikulturhus på Sorgenfri Torv
af Kim Engelbrechtsen

Birkegrillen som den ser ud i Birkerød. Kommer snart til Sorgenfri.

Birgitte Rantzau ved 
bagerafdelingen
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Af Hans-Jørgen Bundgaard

En sommeraften i 2012, blev vi i Virum Han-
delsforening (I dag Virum-Sorgenfri Handels- og 
Borgerforening) kontaktet af Flemming Fenger 
(by udvikler).
Han fortalte, at han lige havde købt Virum Post-
kontor, for han havde en plan med Virum Bymid-
te. 
Flemming fortalte, at han kendte lidt til området, 
hvor han bl.a. for rigtig mange år siden havde 
været flaskedreng i Virum Supermarked.

Vi aftalte en byvandring, hvor han ville fortælle 
om de muligheder, der ville være for at udvikle 
Virum Bymidte. Han bad os samle forskellige in-
teressenter i Virum, og vi fik fat i en kunstner samt 
den daglige leder af Virumhallen.
Vi blev inviteret på restaurant Shangrila til en 
række møder, hvor vi diskuterede de muligheder, 
der var for en ny og spændende bymidte, og han 
fremkom med både tegninger og modeller for et 
flot nyt byggeri på posthusgrunden, i sammen-
hæng med flere andre muligheder i det centrale 
Virum.

Disse møder førte til, at vi indkaldte borgerne  til en 
diskussion om projektet, og der var så stor interesse 
for dette projekt, at vi kunne samle over 300 borge-
re i Virumhallens selskabslokaler. Der var så mange, 
at man sad i vindueskarme og nærmest stod ovenpå 
hinanden både i og udenfor  lokalerne – vi kan være 
glade for, at brandmyndighederne ikke var til stede.
Vi er tilbage i 2012, og siden dette projekt blev 
fremvist, holdt vi adskillige møder med både devel-
oper og bygherre, og vi var rigtig glade for at være 
taget med ind over projektet.
Det værste scenarie, vi kunne tænke os, var, at der 
bare midt på denne centrale grund blev opført et 
traditionelt supermarked i rå beton som det ses flere 
andre steder. Derfor lagde vi vægt på, at der skulle 
skabes et byggeri, der skulle være visioner i. Derfor 
var det vigtigt, at vi som byens umiddelbare talerør 
var med i projektet. 
I samarbejde med kommunen, blev der fastlagt en 
møderække samt et antal workshops, hvori borgerne 
kunne deltage og drøfte de ønsker og forbedrin-

ger, som de havde som forslag til bymidten – disse 
workshops blev fulgt op af et par byvandinger. hvor 
man så på forholdene i praksis.

Det hele udmøntede sig i en helhedsplan, som blev 
godkendt af kommunalbestyrelsen, og som forvalt-
ningen i dag arbejder ud fra.  Virum- Sorgenfri Han-
dels- og Borgerforening er fortsat med på sidelinjen 
og har blandt andet. lige kommenteret de planer, 
der er igang, så vi på den måde er med til at sikre at 
de mange borgere, der er kommet med indsigelser, 
bliver hørt. Se helhedsplanen her.

Otte års arbejde er til ende

Michael Fenger fotograferet ved rejsegildet

Det første forslag for posthusgrunden

Byvandring i forbindelse med helhedsplanen
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Fra mark til by 
Men det er ikke første gang denne grund er blevet 
bebygget.

Frem til 1948 var der blot tale om et stykke mark, 
der lå ved siden af stationen – dengang bestod 
Virums handelscenter udelukkende af Virum Torv.
vest for banen.

I 1948 fik Virum sit første forsamlingshus – der 
blev opstillet 2 tyskerbarakker på grunden, hvor 
Virums borgere møtes til festlige arrangementer.
De blev liggende frem til  1958 hvor Virum 
Postkontor blev bygget. Virum Postkontor funge-
rede frem til 2012, hvor det sjovt nok periodevis 
fungerede som forsamlingshus – ihvertfald var vi 
nogen, der var glade for at kunne låne det tomme 
postkontor til arrangementer, indtil det til sidst 
blev hærget med grafitti og hærværk, inden det 
blev revet ned.
Nu ligger der så i alt 4 store supermarkeder i 
Virums Bymidte.  Lad os håbe at supermarkeder-
ne kan være med til at give vind i sejlene til de 
øvrige forretninger i området – så vi kan glæde os 
over at Virum Centrum bliver et attraktivt sted at 
handle og færdes i for nuværende og kommende 
Virumborgere. Posthusgrunden fra 2018-2020

Posthusgrunden som bar mark

Barakkerne på posthusgrunden
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Fortsat støtte til Boblberg

På et møde i økonomiudvalget, den 27. februar 
2020, blev det besluttet at fortsætte med at fi-
nansiere den digitale borger-til-borger platform 
Boblberg. 
Siden lancering af portalen i Lyngby-Taarbæk har 
3.826 primært yngre borgere oprettet en profil på 
portalen. Det svarer til 8,37 % af kommunens bor-
gere over 14 år. Blandt de 30 kommuner, der i dag 
anvender portalen, er Lyngby-Taarbæk i top tre, 
hvor flest borgerne, der på kortest tid har oprettet 
en profil. Medlemmerne har i alt oprettet 1.109 
bobler (opslag), hvoraf 82 % har fået respons. I 
boblerne efterlyser borgerne typisk sociale fæl-
lesskaber, nye venner, nogle at snakke med eller 
nogle, der står i samme situation som dem selv (fx 
i forbindelse med stress, depression, sygdom og 
diagnose).
Daværende redaktør, Caroline Amalie Falkenberg 
skrev i Virum-Sorgenfri Avis 16. april 2019 om 
projektet, artiklen kan du læse på side 10: 
https://virumsorgenfriavis.dk

Aflysninger 
 
Generalforsamling i Solgårdens Musikalske venner 
den 22 marts på Plejecenter Solgården
Koncert med Bertel Abildgård den 29. marts på 
Plejecenter Solgården

Fællesspisning i Sognegården med Spisevennerne 
Mandag den 16. marts
Mandag den 6. april

Fællesspisning i Sorgenfrivang med Spisevennerne
Tirsdag den 7. april

På grund af usikkerheden omkring corona-virus-
sets spredning har Charlottenlund Travbane og 
vore islandske samarbejdspartnere i dag besluttet 
at udskyde arrangementet søndag, den 29. marts til 
søndag, den 8. november 2020.
Der er allerede lagt mange arbejdstimer i eventet, 
der som tema har Island og dets heste, men arbej-
det er på ingen måde tabt. Interessen for Islandsda-
gen har været langt over forventning, og kontakter-
ne mellem travsporten, islandsheste-foreningerne, 
ambassaden og forretningslivet er yderst positive, 
og vi glæder os til at gennemføre arrangementet til 

Islandsdagen udsættes 
Ny dato: 8. november

Forretninger der er midlertidigt lukket 
p.g.a. Coronavirus. 
 
IGEN-kræftens bekæmpelse - Virum Torv 
Foreløbig marts måned.
 
Mødrehjælpen - Geels Plads 
indtil videre
 
Holms Optik - Geels Plads 
Foreløbig indtil 27. marts 

Fitness 1
Foreløbig indtil 27. marts

Extra service pg.a. Coronavirus 
 
Madbutikken - Virum Torv,  bringer ud til alle der 
har behov for det 26 58 89 44 
 
Mama Rosa Pizzaria, Virum Stationsvej, Bringer 
ud og sikrer afspritning og extra hygiejne i denne 
tid.

november.
Indtil videre regner Charlottenlund Travbane med 
at gennemføre løbsdagen den 29. marts som plan-
lagt men altså uden Islandstema.
For yderligere information: www.eventilunden.dk
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Som så mange andre mennesker gemmer Bo 
på en spændende historie om sit hobby arbejde 
med bearbejdning af træ med håndværktøj efter 
gammel tradition.

Hvis man har indskolingsbørn på Hummeltof-
teskolen kender man sandsynligvis Bo og hans 
imødekommende væsen, her har han nemlig sit 
arbejde som børnehaveklasseleder.

Vi har besøgt Bo, mens han udførte en af sine 
fritidsinteresser: Træ sløjd. Meget af hans fritid 
går med at forarbejde almindeligt træ, som vi 
kender fra skoven, til de smukkeste kunstgen-
stande. I den video, der er linket til her på siden, 
fortæller og viser han, hvordan han laver krympe 
dåser – bare rolig jeg vidste heller ikke, hvad 
det var, men når du har set videoen, der tager 
os igennem hele processen, kan du ikke vente 
med at få fingre i en af de lækre ting, han laver. 
Videoen var ½ time, men det opdager du ikke, 
når først du er blevet fanget af den spændende 
proces.

En træmand og hans hobby.
Af – journalist Jan Carlsson (DJ)

.Snikkarbo himself – Bo Krogh Nielsen

Et overblik over de forskellige værktøjer

Et lille udvalg af de smukke ting Bo producerer

En speciel økse til de lidt grovere snit.

LOGO Snikkarbo

Det færdige næsten færdige produkt fra videoen
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Statsministeren har den seneste tid lagt meget 
vægt på, at vi skal hjælpe hinanden i denne krise-
tid, og det ser ud til at virke i det daglige – men 
der er et sted, hvor vi ikke tænker så meget på 
vore næste.
Onsdag aften sad jeg på redaktionen og skrev til 
avisen, men var løbet tør for kaffe. Jeg tog over i 
netto som jo havde åbent til 24, men intet var, som 
det plejede at være.
Normalt kan jeg på en onsdag aften kl. 20.30, gå 
direkte til den ensomme kasse, købe min kaffe og 
gå igen efter få minutter, men i aften tog jeg som 
jeg plejer min kaffe og gik hen til kassen, men 
hov, jeg måtte langt ned i den ene af de to lange 
køer, og ikke nok med at de var lange – de fleste 
af kunderne havde fyldt indkøbskurven helt op til 
randen. 
Heldigvis åbnedes nye køer, mens jeg ventede og 
kunne komme lidt hurtigere igennem – min første 
tanke var, at Netto nok havde nogle gode fødsels-
dagstilbud, men så mødte jeg en bekendt på vej 
ud af forretningen, som sagde: ”Nå! har du også 

I torsdags - dagen efter Mette Frederiksens 
pressemøde om tiltag mod Coronasmitte - svingede 
jeg ind på den store parkeringsplads ved Meny. Det 
var svært at finde en p-plads. Der var nærmest Black 
Friday stemning. Til sidst lykkede det dog, og da jeg 
senere kom ind i butikken, så jeg, at der var cirka 
dobbelt så mange kunder som normalt. Jeg tager på 
indkøb i Meny hver fredag formiddag kl. 10 med min 
indkøbsveninde, 92-årige Inge fra vejen, hvor jeg 
bor. Derfor har jeg et godt overblik over, hvor mange 
kunder der normalt er. 

Jeg fik øje på en slingrende indkøbsvogn, der 
var så proppet med toiletpapir ruller, at jeg knapt 
kunne se manden, som skubbede den. Jeg gik hen 
og snakkede med et par af ekspedienterne, som 
sagde, at situationen var fuldkommen vild. Virum-
Sorgenfri borgerne havde tilsyneladende ikke lyttet 
til statsministerens og detailhandelens forsikring om, 
at der vil være varer nok, hvis hamstring undgås, og 
man bare køber ind som normalt. Ekspedienterne 
fortalte, at det var toiletpapir, gær, mel, pasta og 

været inde og hamstre?”   
Først her faldt 10 øren - selvfølgelig – de mange 
medborgere havde glemt alt om, at vi skulle hjælpe 
hinanden, men sørgede for i en kort periode at stå tæt 
sammen i et proppet supermarked for at købe de va-
rer, som om der var hungersnød – og det velvidende at 
supermakedrne og statsministeren netop havde meldt 
ud, at der var rigeligt af varer til alle, hvis man ville 
undlade at hamstre – så hvis jeg senere på aften kom 
for at købe mange af mine basisvarer, kunne jeg ikke 
få dem - ´for de var nu placeret i proppede Virum-Sor-
genfri borgeres køleskabe – så når det gælder, det vi 
putter i munden  var der ikke megen næstekærlighed,  
hjælpsomhed og betænksomhed at hente hos vore 
medborgere. Det må vi kunne gøre bedre.

konserves, der blev revet ned af hylderne. 

Undervejs mødte jeg Menys købmand Jørgen Olsen, som 
gentog Mette Frederiksens ord om, at der vil være varer 
nok. ”Hvis trængslen i butikken fortsætter et par dage 
endnu”, sagde han, ”så opfordrer jeg til, at kunderne viser 
forståelse for, at der er længere ventetider end normalt”.

Coronavirus eller hungersnød

Vild hamstring i Meny

Parkeringskaos og dobbelt så mange kunder, trods 
statsministerens forsikring om, at der er fødevarer 
nok

af. Hans-Jørgen Bundgaard

af Kim Engelbrechtsen

Sikkerheden er i højsædet 
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Ordet ”forståelse” fik mig til at mindes en oplevelse, 
jeg havde den 29. februar, hvor Irma havde Blå 
Dag med ekstra gode tilbud. Bag ved mig i indgangen 
til butikken stod en ældre, sammenbidt herre, og da 
han fik øje på skiltet, hvorpå der stod, at butikken 
kun tog imod kontanter, udbrød han: ”Hva´ fanden 
bilder de sig ind”? Han kunne ret beset også have haft 
ondt af Irmas ansatte, som dagen lang måtte forklare 
kunderne grunden til, at Dankort apparaterne ikke 
fungerede – hvilket i øvrigt senere viste sig at være, 
at man centralt ikke havde taget højde for skuddagen, 
og det lagde apparaterne ned i samtlige Irmaer den 
dag. Empati var åbenbart ikke den sammenbidte herres 
spidskompetence.

Nå, det var et sidespring, tilbage til Meny: Da jeg 
stod i en lang kø ved en af kasserne, opdagede jeg, 
at den yndige ekspedient Lin Lin, som stammer fra 
Kina, havde maske og gummihandsker på og sprayede 
sine hænder med desinfektionsmiddel mellem hver 
ekspedition. Hun forklarede gennem masken, at det var 
af hensyn til kunderne, at hun bar maske og handsker. 
Det er godt nok syv år siden, hun har været i Kina, 

men alligevel tager hun disse forholdsregler. Se det er 
empati og fornemt samfundssind…

PS: Til forsvar for dem, der går i panik og 
hamstringsgalop i en krisesituation kan man måske sige, 
at den sunde fornuft sættes ud af kraft og krybdyrshjernen 
tager over. Et primitivt overlevelsesinstinkt fremfor tegn 
på egoisme? Bare en tanke.

Et samarbejde mellem Roskilde Gymnasium, 
Lyngby Gymnasierne (U/Nord) og Virum Gym-
nasium mundede den sidste lørdag i februar ud i 
en sprudlende og energifyldt Juniorsprogdag for 
8. og 9. klasses elever fra de deltagende gymnasi-
ers lokalområde  

Over 100 elever fra mange forskellige skoler del-
tog i sprogdagen lørdag den 29. februar på Virum 
Gymnasium, hvor de blev undervist i tysk, fransk, 
spansk, engelsk og latin på nye, aktiverende må-
der og blev kloge på hele tre forskellige fremmed-
sprogsprog. Eleverne fik en større viden om, hvad 
sprog kan i et fagligt spændende og anderledes læ-
ringsrum og fik en forsmag på det at møde verden 
med sprog og kunne klare sig internationalt.
Sprogelever og udvekslingsstuderende var mento-
rer og inspirerende sproglige rollemodeller i løbet 
af dagen sammen med undervisere fra de tre gym-
nasier, sproglærere fra udskolingen og deltagende 
sprogstuderende fra universiteter og professions-
højskoler.  Kort sagt: Vertikalt lærersamarbejde 
når det er bedst.
Sprogdagen var bygget op om workshops og små 
film på alle fire sprog, og ideen var, at samtlige 

elever mødte alle sprog på dagen. For eksempel var 
der et ’kaosløb’, hvor eleverne blev udfordret med 
forskellige kommunikationsopgaver. Skolen emme-
de af glade elever, sprog, flag og farver og eleverne 
evaluerede dagen meget positivt: Som én elev skri-
ver: ’Godt arrangement – gode sprog – sjovt’ – eller 
som en anden formulerer det: ’Det bedste var at lære 
nye sprog og møde nye mennesker’.
Sprogcampen var støttet af Det Nationale Center for 
Fremmedsprog (NCCF), der er sat i verden for at 
understøtte, at danske unge lærer flere fremmedsprog 
og derigennem kan tilegne sig viden om flere kul-
turelle sprogområder. Vi forventer, at dagen bliver 
gentaget i det kommende skoleår.

Juniorsprogdag for 8.-9. klasser
af Birgit Riedel Langvad

Juniorsprogdage på VG
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Fredag d. 6. marts 2020 blev der afholdt re-
ception hos Virum Motor Co. Begivenheden 
skyldtes, at indehaver Allan Lindberg, kunne 
fejre både sit 25-års jubilæum hos Virum Motor 
Co. og sin 50-års fødselsdag.

VMC-reception blev et tilløbsstykke

Summen i lokalet og det overvældende gave-
bord afslørede, at ca. 350 mennesker benyttede 
lejligheden til at kigge forbi og ønske tillykke. 
Gæsterne var en blanding af kunder, med-

arbejdere (tidligere som nuværende), leverandører, 
samarbejdspartnere og gode venner af huset. Snakken 
og latteren rungede ved de opstillede caféborde, mens 
bandet ”Takt & Toner” spillede klassikere fra de sene-
ste seks årtier og serveringspersonalet sørgede for at 
forkæle gæsterne i baggrunden.

Holte Vinlager inviterer til spiritusfestival

Se en lille film fra receptionen hos Virum Motor-
kompagni her:

Holte vinlager slår igen dørene op til spiritus-
festival. Arrangementet foregår i samarbejde 
med Den Hvide cafe i Virumhallen.
Festivallen foregår lørdag den 25. april fra kl. 
14.30-18.00
Deltagerne få en enestående mulighed for at 
smage på nogle af verdens bedste spiritusaf-
tapninger indenfor rom, whisky, gin , cognac, 
grappe og andre spændende sager.
Der vil være gode muligheder for at smage på 
enkeltaftapninger på dagen og naturligvis gode 
tilbud på dagen.
Prisen for hele arrangementet er 200 kr. som 

inkluderer en velkomstdram, 
et whiskyglas, og 5 poletter 
til smagsprøver.
Billetter kan købes i Holte 
Vinlagers butikker i Virum, 
Holte Gentofte og Hørs-
holm. Der vil være forbe-
hold for aflysning, hvis der 
stadig er restriktioner for 
Coronavirus på dette tids-
punkt.

Billetter: 

Butiksbestyrer og medindehaver 
Michael Ostermann præsenterer 
Virums helt egen gin.

af Kim Engelbrechtsen

Vibeke og Allan Lindberg nød dagen i fulde drag

Bandet ”Takt & Toner” (Søren Borre & Line Zacho) var i topform

Allan Lindberg foran det bugnende gavebord
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Bandet ”Takt & Toner” (Søren Borre & Line Zacho) var i topform
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Rejsen ind i nuet – ved Furesøen
Tankerne blev lagt på hylden og sanserne kom i brug

Forleden var jeg nede ved 
Furesøen som så mange 
gange før. Denne gang 
ville jeg prøve at rejse 
indad i bevidstheden og 
nuet. Jeg er meget inspire-
ret af forfatteren Eckhart 
Tolle, som har skrevet den 
internationale bestseller 
”Nuets kraft”, der har 
solgt 12 millioner kopier 
over hele verden. Jeg prøvede jeg at følge hans råd 
om, hvordan man kan komme i en tilstand, hvor 
man mærker nuet.
Jeg satte mig på en bænk og tog lille meditation, 
hvor jeg lagde tankerne på hylden, og da den var 
ovre, blev jeg opmærksom på de smukke omgivelser 
gennem sanserne. Jeg begyndte at nyde det, jeg så, 
hørte, mærkede og duftede. Jeg så og hørte fuglene 
over søen, uden at tænke på, om det nu var krager, 
alliker eller solsorte, jeg nød blot synet af dem, og 
jeg gik hen til et træ og lod fingrene glide hen over 
den furede bark og snusede duften af den dybt ned i 
lungerne. Jeg blev også opmærksom på alle de sjove 
figurer, der dukkede op i barken. Akkurat som jeg 
gjorde som barn.

Det hensatte mig i en tilstand af opmærksom 
bevidsthed - hinsides tankerne. Jeg opdagede så at 
sige, at jeg var i live – det føltes som en behagelig 
snurren i kroppen. Jeg tænker, at det var universets 
energi, jeg mærkede. Jeg er jo lavet af samme ke-
miske byggeklodser som universet – og alt er i vir-
keligheden energi – også det, der ser meget bastant 

og permanent ud – som f.eks. sten og klipper. 
Som Eckhart Tolle forklarer det, er jeg jo ikke 
kun mit ego, min personlige historie, alder, be-
skæftigelse, præstationer, fiaskoer osv. Alt dette 
eksisterer selvfølgelig, men det betyder kun lidt 
i den store sammenhæng. Langt de fleste af os – 
navnlig i den vestlige del af verden - er så opta-
gede af vores ego og tanker om i går og i morgen, 
at vi går gennem livet uden at mærke (energien) i 
os selv. Citat: John Lennon: “Life is what hap-
pens while you´re busy making other plans”.
Det er bestemt ikke sådan ligetil at gøre sig fri for 
tanker, da vi lever i en kultur, hvor rigtig man-
ge af os stort set kun befinder sig i hovedet (se 
billedet). Men jeg håber, at jeg i det mindste af 
og til kan få tankerne i ro gennem meditation og 
dermed kan komme til at mærke verden gennem 
mine sanser. Første skridt er taget. 

Jeg optog en lille video dernede i nuet ved Fure-
søen, som du kan se her:

https://youtu.be/xsiIrGe1r_Q

Og her er fremragende video, hvor Eckhart Tolle 
taler om nuets kraft og åndelig vækkelse:
https://www.youtube.com/watch?v=aBISYSQj-
pUg

af Kim Engelbrechtsen
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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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Udvidelsen og ombygningen af Virum Bibliotek 
er nu færdig, og det blev fejret med flag, taler og 
forfriskninger ved åbningen tirsdag den 3. marts. 
Formanden for kommunens kultur- og fritidsud-
valg, Mette Schmidt Olsen og kultur- og biblio-
tekschef Jeppe Bjørn bød gæsterne velkommen 
og kunne bl.a. oplyse, at Virum Bibliotek er 
udvidet med dobbelt så meget plads og som no-
get nyt også har personlig betjening hver tirsdag, 
onsdag og torsdag kl. 14-17.
Udvidelsen er sket indadtil i Virumhallens cafe-
område, hvilket ikke har medført de store prote

ster, siger Jeppe Bjørn. 
- Det er mit indtryk, at cafegæsterne faktisk har 
set frem til, at biblioteket bliver en mere integre-
ret del cafeen.
Biblioteket har de nyeste titler på reolerne – til 
både børn og voksne, og børneområdet er indret-
tet med en læseflyvemaskine, bløde siddepladser 
og de bedste børnebøger.

Bibliotekets åbningstider: 
Mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-19 og lør-
dag-søndag kl. 8-18, personlig betjening tirsdag, 
onsdag og torsdag kl. 14-17.

 
Geniale åbningstider

Jeg fangede Lise Kongsgaard Prag på vej ud af 
biblioteket. Hun er meget glad for, at biblioteket 
nu er åbnet igen. 
- Jeg synes især, åbningstiderne midt på eftermid-
dagen er geniale, når man har arbejde, siger hun.
- Jeg bestiller bøger på stadsbibliotekets hjemme-
side, og får dem leveret her. Og da jeg bor lige i 
nærheden, på Skovridersgårdsvej, er det let for 
mig at hente bøgerne.

Cafeen er halveret

Udvidelsen af biblioteket har medført, at Virum-
hallens café har fået halveret deres lokale. Det 
giver nogle logistiske problemer, siger Dan Juul 
Nielsen, der har forpagtet cafeen siden januar 
2018. 
- Hvis to sportshold fra hallen skal spise samtidig, 
har vi ikke længere plads til dem begge, men så 
må vi jo finde andre lokaler. Det går nok.
Et større problem er, at lokalbefolkningen ikke 
bruger cafeen så meget, som man måske kunne 
forvente. 
- Der kommer ganske vist flere år for år, men vi 

Virum bibliotek er indviet
Virum bibliotek er genopstået med dobbelt så meget plads
Af Kim Engelbrechtsen

Biblioteksgæst Lise Kongsgaard Prag er glad for, at 
biblioteket er åbent igen

Kultur- og Fritidsudvalgets formand Mette Schmidt Olsen 
genåbnede Virum Bibliotek

Bibliotekschef Jeppe Bjørn viser, hvor det nye område er lavet
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ville ønske, at endnu flere kom her. Der er langt 
fra fyldt op, siger Dan, som opfordrer bibli-
otekets gæster slår sig ned og benytter sig af 
cafeens mange tilbud. 

   
   

Cafeen i Virumhallen har fået mindre plads

Torsdag den 26. marts inviterer Sorgenfri Apotek 
til gratis høreprøve i samarbejde med Din Høre-
specialist i Nærum. Hent samtidig en nyudviklet 
guide om muligheder med høreapparater.

Ifølge en omfattende undersøgelse, hvor mere 
end 13.000 danskere er blevet spurgt om deres 
høreproblemer, har 67 procent af dem, der døjer 
med høretab og ikke bruger høreapparat, ikke fået 
information om, hvilke muligheder der findes in-
den for høreapparater. For at gøre op med dette har 
Din Hørespecialist udviklet en ny guide, der skal 
hjælpe folk til mere viden på området. Guiden kan 
hentes på Sorgenfri Apotek torsdag den 26. marts, 
hvor Din Hørespecialist i Nærum tilbyder alle 
interesserede, der kigger forbi, en høreprøve gratis 
og uforpligtende.

Annette M. Olesen, der er hørespecialist hos Din 
Hørespecialist i Nærum, oplever også, at mange 
ikke kender til alle de muligheder, der i dag kan 
afhjælpe et høretab. Udover at foretage høreprøver 
deler Din Hørespecialist derfor også ud af sine 
gode råde til, hvordan man får størst succes med 
hørelsen, og hvilke tendenser inden for høreappa-
rater, man bør være opmærksom på.

Fuldt betalte høreapparater uden venteliste
Udsigten kan være lang til at komme til undersø-
gelse med henblik på behandling med høreapparat 

i det offentlige, mens man på en privat høreklinik 
kan komme i gang med behandling med høreap-
parat med det samme. Mange går dog ud fra, at 
private klinikker er dyrere, men sådan forholder det 
sig ikke. 

Din Hørespecialist har nemlig sammensat et særligt 
prøveforløb, hvor man udelukkende prøver høreap-
parater fuldt dækket af tilskuddet fra det offentlige. 
På den måde kan man på forhånd trygt frabede sig 
at prøve høreapparater, som koster penge. I stedet 
vil hørespecialisterne give borgerne det bedst muli-
ge inden for tilskuddets beløbsgrænse. Når man har 
valgt sit gratis høreapparat, medfølger fire års fri 
behandling uden ventetid på eventuel efterjustering 
af høreapparatet.

I forbindelse med den gratis høreprøve på Sorgenfri 
Apotek kan man høre mere om det særlige prøve-
forløb. Hvis høretesten på apoteket viser tegn på 
høretab, tilbyder Din Hørespecialist en udførlig 
høreundersøgelse. Her kan man efter ønske vælge 
prøveforløbet udelukkende med høreapparater, der 
er 100 procent dækket af det offentlige tilskud.

Praktisk information
Torsdag den 26. marts klokken 9.30 til 15.00 foreta-
ges der høreprøve i samarbejde med Din Hørespe-
cialist på Sorgenfri Apotek. Arrangementet er gratis 
og uforpligtende.

En dag i hørelsens tegn
Få guide og gratis høreprøve på Sorgenfri Apotek



Virum-Sorgenfri Avis - 16. marts  2020                                                                                                              side 26

af Kim Engelbrechtsen

 
Jeg anbefaler på det varmeste denne indiske sang, 
der er enkel og smuk, og som fjerner stress og tan-
kemylder ganske effektivt og hælder honning over 
tyndslidte nervetråde - navnlig, når man synger 
med. Der indgår dette mantra i sangen. “Humee 
hum,  Toomeetoo(n) Wahe Guru”, som oversæt-
tes til engelsk med ordene “I am thine in mine, 
myself” – hvilket vel kan tolkes på to måder: At 
du erkender, at ”den anden” også er dig, eller at 

du hengiver dig til det guddommelige, der bor inden 
i dig. Det sidste harmonerer med, at Jesus (Joshua) 
ifølge Lukas evangeliet engang sagde til disciplene: 
”Himmeriget er inde i jer og alle steder omkring 
jer!”. Himmeriget er altså ikke et sted oppe i himlen, 
det er den himmelske følelse, du kan opleve gennem 
bøn og meditation. 
Her er sangen:

Jeg lytter ofte til sangene, mens jeg kører bil. De passer godt trafikkens flow

Herhjemme har Pyt-knappen, som jeg har fået 
af min ven Henrik Høyer-Hansen (PYT-kon-
gen), fast plads ved siden af pc´en på skrive-
bordet. Jeg benytter den flittigt, når tankerne 
prøver at fange mig i deres spind. Forleden 
var jeg så til et hyggeligt kaffemøde hos Mette 
Kynemund, rektor på Virum Gymnasium, og 
hun havde sørme også en Pyt-knap stående på 
sit skrivebord. Hun fortalte, at lærerne kommer 
ind til hende en gang i mellem, fordi de trænger 
til at trykke på den mellem to lektioner - og at 
hun brugte den i sin tale til kommende gymna-
sielever ved det seneste ”Åbent Hus” arrange-
ment for at understrege vigtigheden af at trække 
vejret og slappe af indimellem – og huske på, 
at livet er andet end eksaminer, karakterer og 
lektier. 
Det morsomme er, at stemmen siger ”Pyt 
Meeed det”, hvilket kan lyde, som budskabet 

er direkte henvendt til hende. ”Pyt, Meeette!” Det 
grinende vi en del af … 
Da jeg i tidernes morgen gik i gymnasiet, havde vi 
en rektor, der var en vissen knark med hvidt hår og 
alpehue. Han talte så vidt jeg husker mest oldgræsk 
eller noget i den stil. Der er sandelig sket meget på 
den front. 

Ro på med indisk mantra

Rektor med Pyt-knap

Mette Kynemund
trykker på PYT-knappen

af Kim Engelbrechtsen
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af Hans-Jørgen Bundgaard

Her vil Sorgenfri Torv igen være på dagsordenen 
efter nogle måneders pause. På Kommunalbe-
styrelsens møde blev forslaget tilbagesendt til 
Byplanudvalget  på grund af en mangel på areal-
angivelser i projektet.
Det er nu blevet påført projektet og vil blive frem-
lagt på byplanudvalgets møde.
I mellemtiden er der imidlertid blevet foretaget en 
trafikanalyse  i området omkring Sorgenfri, som vi 
her citerer fra:
”I december 2019 blev den nye signalregulering 
i krydset Sennepsmarken/Hummeltoftevej taget 
i brug. Der indkom en række henvendelser vedr. 
uhensigtsmæssig afvikling af trafikken i krydset 
og lange køer. Forvaltningen har derfor gennem-
ført en række ændringer i signalstyringen, som har 
forbedret trafikafviklingen i krydset  

Sorgenfri Torv er igen på dagsordenen
Byplanudvalget skal igen diskutere Sorgenfri Torv

Forvaltningen har foretaget en række trafikob-
servationer i Sorgenfri i perioden 28. januar – 4. 
februar 2020). Trafikobservationerne viser, at der 
er kø situationer i morgentrafikken og eftermiddag-
strafikken, men at trafikken afvikles jævnt.
 Forvaltningen har desuden gennemført trafikt-
ællinger på Hummeltoftevej m.fl. i uge 9 og 10. 
Formålet med trafiktællingerne har været at belyse, 
om trafiktallene ligger indenfor de trafiktal som der 
blev arbejdet med forudsætningsvis, i den tidligere 
helhedsplan anno 2015 samt Lokalplan 261 (Hum-
meltoftevej 14) og Lokalplan 268 (Hummeltoftevej 
47) fra 2016. Trafiktællinger i februar 2020 viser, 
at der er morgenmyldretidstrafik på Hummeltof-
tevej og Grønnevej. Trafikken afvikles jævnt, dog 
med forsinkelser. Trafiktællingerne viser, at tra-
fikken i eftermiddagstimerne er spredt ud over en 
længere periode og glider mere jævnt.
Forvaltningen kan oplyse, at der i det kommende 

halve år gennemføres en række trafikale anlægs-
projekter på Hummeltoftevej og Skovbrynet, i 
tilknytning til de nye boligprojekter på Hummel-
toftevej 14 og Skovbrynet 2-24. Disse anlægspro-
jekter er en del af en sammenhængende trafiktal 
løsning i området. Forvaltningen vedlægger en 
status for anlægsarbejdet (bilag).”

Til dagsordenen er der endvidere indkommet for-
skellige kommentarer omkring de tidligere sce-
narier, men umiddelbart er det besluttet, at det er 
scenarie C, der arbejdes videre med. 
Scenarie C er resultatet af  en række møder med 
lokale interessenter i 2019 og som er mundet ud i 
denne konklusion fra konsulentformaet CFBO der 
styrede denne møderække.
Det må derfor forventes, at man fortsat vil arbejde 
videre udfra scenarie C, men det vil være hensigts-
mæssigt at den arbejdgruppe der hidtil har været 
nedsat af lokale interessenter fortsat er inde i bille-
det i forbindelse med den yderligere udvikling af 
området, således at enkelte af interessenterne ikke 
kan omgå den demokratiske proces, der har været 
resultatet af denne arbejdsgruppes arbejde.

Sorgenfri Torv igen på dagsordenen

Trafikanalyse i Sorgenfri -. her det nye trafikfyr

Læs dagsordenen her: 



Virum-Sorgenfri Avis - 16. marts  2020                                                                                                              Side 28

Kongestien hed oprindeligt ”Spurveskjulsbakken”, og der gik bl.a. 
rygter om smugkroer og letlevende damer. Om de havde noget på sig 
(rygterne) vides vist ikke. Men så i 1951 skiftede vejen navn til det nu-
værende majestætiske. En kvik beboer fandt ud af, af Kong Christian X 
ofte havde redet af en sti, som lå langs med nabovejen, Frugthegnet, og 
han skrev til Prins Knud, som blev rørt over, at man på den måde ville 
mindes hans far. Og den daværende borgmester Fenneberg var også helt 
med på ideen. Dermed fik vejen et navn, der jo spillede godt sammen 
med det nærliggende Prinsessestien. Navnet Spurveskjul blev i 1946 
givet til en anden vej i området, og dette blev ikke ændret i forbindelse 
med, at Kongestien fik sit nye navn.

Chr. X til hest

I forbindelse med opførelsen af Hummeltoftepar-
ken, har der været rejst en del kritik af byggeriet, 
ikke mindst den store gule ejendom der ligger tæt på 
Hummeltoftevej.
På tegningerne der fremkom før byggeriet kom i 
gang, blev der skitseret at der på Hummeltoftevej fra 
jernbanebroen og til Sennepsmarken ville blive etab-
leret en allé, der skulle være med til at gøre området 

Bare rolig - træerne kommer
foran ejendommen mere grøn. Det er kommunen der 
skulle stå for denne del af byudviklingen og vi har 
i den forbindelse talt med formand for Teknik- og 
Miljøudvalget Sigurd Agersnap. 
Han forklarer at det ganske rigtigt er kommunen der 
står for denne etablering og at det vil foregå i løbet 
af efteråret 2020. 

Hummeltoftevej  ud for Hummeltofteparken før, nu og senere

Vi skrev om Henrik i forrige udgave af avisen og 
Henrik fortæller os, at han nu er ved at skrive sin nye 
bog som udkommer i april måned. 
Bogen som er den femte i rækken indeholder ord-
sprog som du som læser kan bidrage med.  
Henrik har allerede modtaget mange ordsprog, men 

du kan ved at betale 100 kr.,  få dit helt eget ord-
sprog i bogen. Der er kun plads til 100 ordsprog så 
de bliver medtaget efter først til mølle. 
Du skal blot skrive til Henrik på mail: 
hhh141243@gmail.com

Pytkongen på vej med sin femte bog

af Hans-Jørgen Bundgaard

af Hans-Jørgen Bundgaard
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Frédéric de Coninck købte i 1781 Dronninggaard 
med tilhørende jord som sit landsted og påbegynd-
te straks opførelsen af Næsseslottet. Med vennen 
oberst Drevon som havearkitekt blev der samti-
dig i årene 1782 – 1786 skabt en seværdig have 
omkring Næsseslottet, hvis ry gik ud over landets 
grænser. Den første romantiske have i Danmark 
var udsprunget af tidens overspændte hyrde-ro-
matik og sværmeriske naturglæde - et modstykke 
til barokkens symmetriske havestil. Landskabets 
særprægede og smukke natur ved Furesøen blev 
formet og forsynet med diverse tiltag under de-
visen: ”Gud har skabt naturen – mennesket har 
forskønnet den”.
 

1.del: ”Frédéric de Conincks Dronninggaard – haven 
og kunsten - før og nu”. 
 
2.del: ”Om Næsseslottets bygherre - Frédéric de Co-
ninck” Næsseslottet var Frédéric de Conincks som-
merresidens. Hvor boede han om vinteren? Hvem 
var Frédéric de Coninck og hvad levede han af? 

Læs mere på www.birgithald.com
 
DET ER OGSÅ EN HISTORIE OM DANMARKS 
BESIDDELSER PÅ DE VESTINDISKE ØER.

Frederic De Conninck´s Dronninggaard  

Hvor er det grimt - et opråb til cyklisterne
Cykelkirkegård foran Virum Station

Kære cyklister

Den 19. marts åbner de nye forretninger ved siden 
af stationen.
For nylig blev Virum Station shinet op og forret-
ningerne deri er blevet så flotte. 
Hvorfor skal cyklerne smides, stilles, sættes foran 
stationen, når der er masser af ledige cykelstativer 
kun ca. 50 meter derfra?
Tag jer nu sammen og få de cykler stillet oppe i 
cykelparkeringen - det tager kun ca. 30 sekunder 
at gå derfra og ned på stationen og det vil virkelig 
være flot, hvis vi ikke hver dag skal se på de man-
ge cykler stå eller ligge smidt foran stationen. 
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Ifølge kalenderen starter foråret lige her omkring 
den 1. marts, men det synes jeg nu ikke, man har 
mærket meget til. Solen viser sig sjældent, regnen 
udfolder sig i rigelig mængde, og som om det ikke 
var nok, så oplever vi også ofte voldsom storm og 
nattefrost.

Hvad skal man tage sig til andet end sove, spise og 
s…., mine venner er heller ikke ude i dette vejr, og 
livet på vejen – som jeg kigger ud på fra vinduet – 
er også meget sparsomt.
Godt nok har jeg min gå tur om morgenen med 
mor, og ja, vi møder da også af og til en firbenet 
ven, med deres mennesker har altid så travlt om 
morgenen, så det bliver aldrig til andet end en hur-
tig snudehilsen. Der er også mange skolebørn på 
vej, på den rute vi går, og de har heller aldrig tid, 
for de er som regel kommet for sent hjemmefra, 
det er så trist, for jeg elsker børn. 

Eftermiddagsturen går jeg med Mogens, og han 
tager mig tit med op til hønsene på Uglevang, og 
det er en fest, - det er muligt at de ikke er så godt 
begavede, hønsene, men jeg elsker at stå og kigge 
på dem, og det hænder da også, at én af dem kom-
mer så tæt på hegnet, at vi kan kigge hinanden i 
øjnene. De er søde, hønsene, og de har de smukke-
ste rødbrune farver og er dejlig runde i formerne, 
sådan lidt ligesom mig. 

Hvis det ikke regner for meget, så får jeg ofte lov 
til at sidde ude på trappen og kigge på livet, og så 
kan jeg jo altid underholde mig lidt med Olfert, 
den tamme solsort, der hver morgen beder om at 
få serveret sit æble, og helst til tiden. Olfert er en 
sjov fætter at kigge på, for han er både modig og 
fræk, og så synger han så dejligt, og vigtigst af alt, 
han er ikke bange for mig, så vi kan sagtens være 
ude i forhaven samtidig. 

Åhhhh…. hvor jeg dog savner solen og foråret og 
alle udeaktiviteterne i haven sammen med mor. 
Kommer den ikke snart?

Nå ja, så er der jo også den nye skrækkelige 
ting, jeg som hund også skal tage hensyn til, 
COVID-19. Dyrlægen siger, at der pt er meget 
begrænset viden om kæledyr og Corona, dog er 
der intet, der tyder på at kæledyr kan blive syge af 
smitten. COVID-19 virus kan overleve 48 timer 
udenfor menneskekroppen. Det betyder, at et 
kæledyr potentielt set kan bære smitten med sig 
videre og være med til at sprede sygdommen. 
Derfor er det vigtigt, at vores mennesker tænker 
på samme måde ang. besøg på en dyreklinik, som 
i en lægekonsultation.

Af Birgit Trillingsgaard
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SPONSORER

Hjælp hinanden i coronatiden
Vi på avisen vil foreslå, at vi alle hjælper hinan-
den gennem de lokale facebooksider. 
Sidder du hjemme og ikke har mulighed for at 
komme udenfor en dør, så bed om hjælp på en af 
de lokale facebooksider.
Det samme gælder, hvis du selv har overskud til 
at hjælpe. 
Du kan finde links til siderne ved at benytte 
QR-koden til højre, eller tryukke på koden
så du kommer direkte til siden.

Virum-Sorgenfri  
- vi hjælper hinanden

Virumpigerne

Virumherrerne


