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Sankt Hans på en anden måde
I en foranderlig verden sender vi nu en ny udgave af
Virum-Sorgenfri Avis på gaden.
Vi har alle lært at spritte hænder af og holde afstand,
og jeg fornemmer at de fleste er blevet ret gode til
det,og for børnene er det blevet en fast rutine - en
del af opdragelsen.
Vi er endnu ikke helt ude af coronakrisen, så når
jeg ser tilbage på sidste år ved denne tid, rendte jeg
rundt sammen med andre og hængte plakater i lygtepælene for at fortælle om de kommende Sankt Hans
arrangementer.
Sådan bliver det ikke i år.
Forsamlingsforbudet vil gøre det umuligt at samles
til Sankt Hans, så derfor må vi tænke anderledes.
Det er helt ok at samles i mindre foreninger, i private haver eller hvor det er muligt at være mindre
end 50 deltagere
Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening stod
ellers klar til igen i år at afholde Sankt Hans i Furesøparken – men det bliver ikke til noget i år.
Det samme gælder de andre arrangører af traditionsrige arrangementer i lokalområdet – men som vi er
vant til det i denne tid, kan vi lave vore arrangementer på nettet, hvilket vi også er klar til
Sankt Hans aften den 23. juni vil vi præsentere en
streaming af årets Sankt Hans Bål tæt på Furesøparken i Virum. Det bliver både med tale og musik,
hvor bl.a. borgmester Sofia Osmani. siger nogle ord.
Arrangementet vil kunne ses på vores Facebookside
og via et link, der vil blive sendt til alle der er abonnenter på avisen.
På den måde vil du hjemme i stuen, i haven eller
hvor du nu er, kunne se arrangementet og høre taler-

Hans-Jørgen Bundgaard

ne og musikken.
Har du ikke Facebook, eller er du ikke abonnent
,så skynd dig at blive det, så du ikke går glip af
dette arrangement. Det er naturligvis helt gratis du skal blot gå ind på www.virumby.dk og du vil
modtage linket senest 10 minutter før udsendelsen
begynder.
Vi ønsker alle en rigtig hyggelig aften i familiens
skød eller i mindre grupper – meget har været
anderledes i dette forår, og sådan vil det også være
Sankt Hans Aften.
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Tilskud til foreninger
Pressemeddelelse

KL og regeringen har indgået et partnerskab,
hvor der bevilliges ekstra midler til sommeraktiviteter til børn og unge. Aftalen indebærer, at
Lyngby-Taarbæk Kommune har fået bevilliget
2,2 mio. kr. til aktiviteter i sommeren 2020.
Det giver mulighed for at igangsætte forskellige
sommeraktiviteter i kommunen. Kommunen søger efter at anvende midlerne bredt. Midlerne vil
blive fordelt, så blandt andet SFO/Fritidsklubber,
foreninger, kultur, idræts og fritidsaktører samt
inden for de forskellige målgrupper.
Midlerne kan søges til aktiviteter i ugerne 27-34.
Målgruppen for sommeraktiviteterne er børn og
unge i alderen 6-17 år inden for følgende grupper:
•
Gruppe A: børn og unge, hvor deltagelse
i sommeraktiviteter af kommunen vurderes at
have kriminalpræventiv effekt.
•
Gruppe B: børn og unge, hvor kommunerne af sociale eller faglige årsager vurderer et
særligt behov for deltagelse i sommeraktiviteter.
•
Gruppe C. øvrige børn og unge.

Midlerne kan gå til at dække:
•
Løn til personale
•
Leje af faciliteter
•
Administration af tilmeldinger mv
•
Samarbejde med andre aktører herunder
foreninger og civilsamfundsaktører, om udførelsen af
sommeraktivitetsforløb.
Midlerne er kommet meget tæt på sommerferien, så
derfor bliver planlægningsprocessen meget kort.
Hvis I har ideer til aktiviteter inden for ovenstående
rammer, som I gerne vil igangsætte, bedes I henvende
jer til kommunen senest tirsdag d. 16. juni med en
kort beskrivelse af projektet/forløbet og et prisoverslag. Overslaget skal indeholde udgifter til evt. løn/
honorar, materialer, administration samt evt. deltagerbetaling (kun målgruppe C).
Du kan læse mere på kommunens hjemmeside.
www.ltk.dk
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Sorgenfri er blevet en ren by
af Hans-Jørgen Bundgaard

Søndag blev der afholdt ren by i Sorgenfri. Det
var Social Grill på Sorgenfri Torv, der stod for
arrangementet. Der var mødt så mange op at man
næsten var i strid med forsamlingsreglerne. Af
den grund undlod jeg at tælle, men størstedelen
af arrangementet foregik i små grupper som gik
rundt i Sorgenfri for at samle affald.
Der var opstillet 6 containere, som alle blev fyldt
til randen af affald, sorteret på behørig vis.
Såvel børn som deres forældre, venner og bekendte var mødt op til en hyggelig formiddag
rundt i Sorgenfri.
Seks containere blev fyldt ved skraldeindssamlingen

til helt andre områder.
Skal vi ikke, alle os der bor i Virum og Sorgenfri være
enige om, at affald ikke hører til i naturen – på den
måde overflødiggør vi skraldeindsamlinger, for selv
om det var en hyggelig formiddag, kunne vi ligeså godt
samles om mere spændende aktiviteter.
mange borgere var mødt op søndag for at samle skrald

Men tak til alle, der fulgte grillens opfordring til at
gøre rent i byen.

Men hvorfor nu denne ren by dag?
Hvis nu alle borgere i stedet for at smide affaldet
i naturen, benyttede de mange skraldespande der
er i området, eller tog affaldet med hjem hvis
skraldespanden manglede, så ville dette arrangement blive helt unødvendigt, og de gode kræfter
som Social Grill lægger for dagen kunne bruges

Børnene var meget flittige med at samle skrald

Der blev sprittet grundigt af under indsamlingen
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Gys i genbrugsbutikken

”Klimapolitiet” kan nu købes hos Kræftens Bekæmpelse
af. Hans-Jørgen Bundgaard

Køb fremtidsgyser og støt Kræftens Bekæmpelse
”Klimapolitiet” kan nu købes for 60 kr. hos Kræftens Bekæmpelses genbrugsbutik IGEN. Normalpris 199, 00 kr. Pengene går ubeskåret til foreningens arbejde.
Kim Engelbrechtsen, der har skrevet denne fremtidsgyser, har givet et lille restoplag af bogen til
IGEN på Virum Torv.
- Jeg har engang arbejdet som journalist i Kræftens Bekæmpelse og finder det derfor naturligt at
lade en del af restoplaget gå til det gode formål,
siger han.
Bibliotekernes boganmelder skriver bl.a. dette om
”Klimapolitiet”:
”Tankevækkende fremtidsroman, som har en
vigtig og aktuel pointe i, at hvis vi lader klimaforandringer slå igennem, så risikerer vi at humanisme, demokrati og menneskerettigheder viger for
diktatur og kynisk kamp om de knappe ressourcer.
Kom med til vor tids værste mareridt i denne
fremtidsroman, hvor klimaændringerne er slået
igennem med ekstreme temperaturer og vold-

Læs mere om Kim Engelbrechtsens skribentvirksomhed på www.
kims-bog-korner.dk

somme oversvømmelser til følge. I et dystopisk
Danmark er klimaforandringerne slået igennem,
og Klimapolitiet styrer med hård hånd samfundets
ressourceforbrug. Her bliver den arbejdsløse jurist
Markus Schmidt, efter en mindre forseelse, dømt
til med våben i hånden at bekæmpe flygtninge fra
Afrika. Han vælger at forsøge at bekæmpe Klimapolitiets grusomheder. Men er det mon for sent?”
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Private fællesveje
af Erik Schnettler , Ryvej Vejlaug

Forleden modtog jeg et brev fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Det indledtes med påskriften
’Kære grundejer’. Det får mig selvfølgelig til at
føle, at vi er en slags venner, kommunen og jeg.
Men desværre får indholdet og formen i brevet
mig til at føle mig hensat til lande, vi normalt
ikke bryder os om at sammenligne os med.
Brevet har som overskrift ’Overdragelse af
vedligeholdelsespligten på Ryvej’. Det giver mig
en mistanke om, at denne vedligeholdelsespligt
hidtil har påhvilet kommunen. Det kan selvfølgelig få mig til at slappe af, mit klare indtryk er, at
vedligeholdelsespligten ikke ligefrem har været
en tung byrde for kommunen, vi har ikke mærket
meget til omsorg i den anledning.
Men kommunen har altså kundgjort, at denne
pligt nu overdrages til mig som grundejer og at
det sker som led i Kommunalbestyrelsens beslutning af 29. August 2019 om at bringe alle
vedligeholdelsesordninger på private fællesveje
til ophør. Det betyder i praksis iflg skrivelsen,
at jeg fremadrettet skal sikre, at vejen er i god
og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og
omfang. Derefter opregnes en række forpligtelser, som jeg har at overholde, forpligtelser, som
kommunen efter mt bedste skøn og efter mange
år som beboer og grundejer har taget meget let.
Men nu er det altså mit ansvar.
Kommunen skriver endvidere, at den har besigtiget vejstrækningen og draget omsorg for,
at vejen er i god og forsvarlig stand. Den stand
og den omsorg bestod i, at der blev lappet nogle
få af de huller og revner, grundejerne i en af os
finansieret rapport fra Teknologisk Institut har
påpeget. Udbedringen er så foretaget ved, at der
er drysset skarpe småsten ud på udvalgte steder,
småsten, som gør det livsfarligt for cyklister at
vælte og slå sig eller for kondiløbere at skride i.
Og en belægning, som mændene, der lagde det
ud, kaldte ’fattigmandsasfalt’.
Næste højdepunkt i mit forhold til kommunen
indfandt sig så mandag den 8. juni. Her mødte en
række mennesker, som enten var ansat i kommunen eller i et selskab, som kommunen havde
hyret til at tage sig af vejsagen. De foretog en
besigtigelse af vejen og dens stand og fremsatte
overfor de grundejere, der var mødt op, vage
løfter om, at man nu ville kigge på sagen og
måske udbedre lidt mere. Alt, som de sagde, for

at tilgodese trafiksikkerhed og ikke andet, altså ikke
æstetik eller andet.
De lovede så i øvrigt, at de knivskarpe småsten,
som nu har ligget løst på vejen i flere måneder,
bliver fjernet i uge 32, altså i begyndelsen af august.
Indtil da kan de snotunger bare trække deres cykler,
løbe på rulleskøjter et andet sted og kondiløberne
kan så bare træde varsomt.
Der rejser sig en række spørgsmål: Hvorfor skal
grundejere på private fællesveje og som betaler skat
på totalt lige fod med grundejere på kommunale fællesveje, straffes med en vedligeholdelsespligt, som
naturligvis også får økonomiske konsekvenser?
Hvilke ankemuligheder er der i relation til den
(mådelige) istandsættelse, kommunen har leveret og
som grundejerne åbenbart bare skal tage til efterretning?
Havde det ikke været rimeligt med en form for høring af grundejerne inden en så omfattende bestemmelse blev påtvunget dem?
Hvad er strafferammen for unddragelse af de pligter,
som kommunen pålægger os?
Som grundejer, der ovenikøbet på kommunens
anbefaling har medvirket til dannelse af et vejlaug
kan det undre mig, at dette organ åbenbart ikke har
været inddraget.
Alt dette får mig til at føle, at jeg vist bor i et andet
land. Et af dem, vi ikke kan lide at sammenligne os
med. Forhåbentlig tager jeg fejl?
Måske har grundejerne på kommunens øvrige over
200 private fællesveje de samme ubehagelige fornemmelser, hvem ved?

Vedligeholdelsespligt - her Ryvej
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Har du styr på din hæk?
af. Hans-Jørgen Bundgaard

Vi nærmer os Sankt Hans, og det er tid til at klippe hækken.
Et gammelt råd siger, at hækken skal klippes omkring Sankt Hans, men det er egentlig en skrøne..
En hæk kan du klippe, når du synes der er behov
for det.
Dog skal du altid være opmærksom på evt. fuglereder, dels for ikke at skade dem, dels for ikke at
fritlægge dem, så rovdyrene (katte m.m.) nemmere kan finde dem.
Det har ikke nogen betydning for hækken og
dens vækst, hvornår du klipper den.

Pas på din hæk ikke breder sig ud over fortovet

Ønsker du at hækken står flot hele året, kan det
være en god ide at klippe den i juni og august

Fylder din hæk for meget?
I mange villahaver er hækken blevet så stor, at den
kan være et problem for de forbipasserende eller hvis
en bil holder parkeret.
Som haveejer er det jo ens pligt at sikre at hækken
ikke breder sig ud over fortovet hvorfor det vil være
en god ide når du alligevel skal klippe hækken, at
sikre at du overholder reglerne.

Hvornår skal du klippe din hæk?

måned – det gælder f.eks. en løvfældende hæk
som ligusterhækken. Du skal dog ikke klippe
hækken senere end august, da de nye skud, den
efterfølgende producerer, ikke når at hærde, før
det bliver frostvejr, og så har de lettere ved at
fryse.
Hvis du kun vil klippe den en gang om året – så
vent til juli måned, så er hækken til gengæld fin
resten af sæsonen.
Klipper du den for tidligt, kan det gå ud over
biodiversiteten, da der gerne skal være nået at
komme bær, så insekterne har mulighed for at
spise dem

At hækken gennem en årrække har spredt sig så meget så den har indtaget en del af fortovet fritager ikke
haveejeren for at sikre at fortovet er frit.
Jeg har oplevet situationer hvor haveejere klager over
at der holder biler ud for grunden velvidende at vore
hække spreder sig over halvdelen af fortovet og det i
virkeligheden er der problemet ligger.
Lad os nu få gjort fint til sommeren, få klippet vore
hække og gjort plads så alle frit kan passere på fortovet uden at få hække og grene i hovedet.
Held og lykke med havearbejdet.
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Studerende i en coronatid på Virum Gymnasium
v/rektor Mette Kynemund

Vi har længe været i tvivl om, hvordan vi ville
kunne fejre årets studenter. Ganske sent er brikkerne faldet på plads og vi kan, med diverse COVID-19-tilpasninger, gøre klar til at give de kommende studenter hue på.
Med den tidligere omtalte nyskabelse VG Studenterkit bestående af mange forskellige spændende og
relevante oplæg med inspiration og forberedelse til
tiden efter VG får 3.g-eleverne deres sidste moduler på VG i uge 25.
1. og 2.g’erne har forskellige årsprøver de sidste to
uger, inden de går på sommerferie den 26. juni.
Mandag den 22. juni bliver de første elever studenter på VG – og jeg kan sammen med de allerførste
studenter hejse flaget fra morgenstunden. Både
mandag den 22. og tirsdag den 23. juni springer
studenterne ud, og I vil kunne se glade studenter og
deres familier i området. Huen bliver i denne særlige situation i år sat på hovedet efter, at hver enkelt
elev har fået overrakt deres karakterblad af deres
’klasselærer’. Sammen med familie og venner kan
studenterne fejre begivenheden på gymnasiet i en
halv times tid – med behørig afstand og opmærksomhed på de gældende retningslinjer i forhold til
Corona.
Fredag den 26. juni om formiddagen afholdes der
to runder med dimission. Den bliver afholdt efter

myndighedernes retningslinjer og en del anderledes,
end det vi plejer. Hver klasse skal dimitteres hver
for sig – med afstand. Til denne begivenhed må
hver student have to gæster med. Programmet rummer taler, musik, overrækkelse af eksamensbeviser
og legater.
Herefter sendes studenterne afsted i vognene. I
år vil de holde på VGs parkeringsplads og på den
første del af Fuglsangvej. Om formiddagen vil der
derfor være flere parkeringer på sidevejene end
vanligt.
Tag godt imod de glade VG-studenter, når I møder
dem på jeres vej.

Flaget blev hejst for studenterne i 2019. Nu er det årgang
2020 der skal fejres

Endnu en hjertestarter er
klar i Virum
af Journalist Jan Carlsson

Andelsboligforeningen Vangebo, Vangeledet 3 – 21
har anskaffet en hjertestarter, der er hængt op på
muren til kældernedgangen, mellem de to huse.

Virum-Sorgenfri Avis • 16juni

Side 12

Tur de Mølleåen på TV
af Kim Engelbrechtsen

Det er lige her! På Mølleåen, som jo løber gennem
vores smukke landskab. Her har DK4 optaget et
rejseprogram med komikeren Jonas Schmidt og
instruktøren og skuespilleren Tomas Villum Jensen.
De to eventyrere har tidligere besteget Kilimanjaro,
været på vinrejse i Frankrig og sejlet ad Götakanalen,
stået på ski i Alperne. Og lige nu optages et program
i samarbejde med kommunerne omkring Gudenåen,
hvor man i rejseprogrammet følger en sejlads i kano
på næsten 160 km fra udspringet ved Tørring til Udbyhøj ved Randers. Undervejs er der stop i forskellige byer, og der besøges seværdigheder, fortælles
historier fra byerne mv.
I kølvandet på projektet med Gudenåen er der opstået
en idé om at foretage samme tur langs Mølleåen, fra
dens udspring og hele vejen til udløbet i Øresund ved
Strandmøllen i Taarbæk. Også her med ophold og
seværdigheder i kommunerne undervejs.
Villum & Schmidt på Mølleåen planlægges som et
TV program af 30 minutters varighed på DK4, som
er landsdækkende. Hver kommune får ca. 8-10 min.,

Et view fra Hjortholm ud over Furesøen. Her munder
Mølleåen ud i Furesøen.

Bådudlejning på Mølleåen ved Frederiksdal
samt mulighed for at producere egne tillæg til udsendelsen til brug på sociale medier. Efter planen
sendes udsendelsen flere gange sidst i juni. På
Villum & Schmidts Facebookside kan man følge
med i, hvor langt de er nået med Mølleåsejladsen:
https://www.facebook.com/villumschmidt/
Man kan også holde sig opdateret på https://visitlyngby.dk/villum-schmidt-paa-moelleaaen/
Kommunens Kultur- og Fritidsudvalg foreslog på
et Skypemøde den 14. maj, at der indgås en aftale
med Handelsstandsforeningen/Citykoordinatoren
om at deltage i - og medfinansiere rejseprogrammet. Kommunen bidrager med 25.000 kr. fra
2020-puljen til implementering af kommunens
kulturstrategi.
Håbet er naturligvis, at få flere turister til vores
skønne område. Det er da også et godt bud på,
hvordan og hvor man kan holde sin ferie i Danmark i år.

Virum-Sorgenfri Avis • 16.juni

Side 13

Virum-Sorgenfri Avis • 16.juni 2020

Side 14

En ønskeseddel
----

til Frilandsmuseet

af Thomas Leo Hansen

Man har lov til at ønske – og ønske stort; ligesom
man har lov til at drømme og håbe på, at det går i
opfyldelse.
Set fra min cykel ville jeg sådan håbe på, at følgende ville ske:
Kunne vi bare få noget med H C Andersen, om det
er historiefortællinger eller skuespil, bare det er noget med charme, varme og eventyr. Der er masser af
plads, så man behøver ikke at sidde lårene af hinanden. Digterens eventyr rummer så megen alsidighed
og fælles socialfornemmelse. Hvem kender ikke
Grantræet og Pigen med svovlstikkerne eller Store
Claus og lille Claus.
Eller Frøsnapperhistorierne, løjerne, tragedien og
komikken. Også her vil man helt sikkert – ama’r og
halshug – igen kunne få plads og give plads til spas
og narrestreger.

grønt på begge sider af hegnet.
Og stod det til mig, ville jeg også glæde mig til noget
med fest og farver i efterårsferien, der skal være
gang i den. Og senere nogle rystende spøgelseshistorier rundt om i husene, for hvem ved egentlig, hvad
der sker om natten i de mange huse. Lille Ida ville
mene, at blomsterne dansede på borde og bænke, lige
indtil solen slår op. Nogle mener, at se elverpiger,
andre at flere genfærd kigger frem lidt efter midnat;
men hvem ved?
Selvom der er lang tid til, vil jeg også ønske og hige
efter … sukke efter det store julebord, kager og julesange og det store grantræ med stjernen i toppen og
hjertet det rette sted; for tiden går hurtigt og snart, så
er det vinter. Det er godt med meget at glæde sig til,
men inden da … er der så meget heldigvis, man kan
opleve og fryde sig over på Frilandsmuseet.

Orla Frøsnapper som teater - fra 2019

Og så husker jeg Bonderøvsdage, hvor var de sjove
og mine børnebørn morede sig. For ikke at sige
selv min kone havde kronede dage. Mer af det.
Som manden med leen, sidste år, sagde: Nu går vi
til stålet.
De mange haver; når man ser dem på stedet, kommer man let til at se for overfladisk, så lad os få
nogle havedage, hvor gode fagfolk kunne fortælle
små guldkorn med godbidder af information, mens
rosen blomstrer og violen dufter og græsset er lige

Der er mange muligheder på Frilandsmuseet
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Fitness1 på Virumvej slår dørene op igen
af Kim Engelbrechtsen

Fitness 1 har slået dørene op igen
Som leder af fitnesscenteret på Virumvej kunne
Maia Larsen efter den lange coronapause byde
medlemmerne indenfor igen. Det skete onsdag
den 10. juni kl. 8:00. I første omgang var det kun
individuel træning, der blev åbnet for.
Hun og personalet har haft travlt med at indrette
centeret efter de retningslinjer, der er kommet fra
sundhedsmyndighederne. Så risikoen for smitte

Fitness 1 har lavet en ombygning efter coronakrisen
af hensyn til smitterisikoen

Maia har åbnet dørene igen for Fitness 1

minimeres maksimalt.
Der er flyttet om på cyklerne i kardioafdelingen
i stueetagen, nogle cykler er inaktiverede pga af
afstandskravene, og de resterende vender samme
vej – så alle puster ud imod bagvæggen. Der er to
meter mellem næsetips til næsetip på alle maskiner.

Holdtræning startede i går, mandag den 15. juni,
dog med visse undtagelser, bl.a. det meget populære Just Bike. Der kommer information til
medlemmerne om, hvornår det igen starter op.
- Vores fokus er, at du kan træne trygt og sikkert,
derfor beder vi dig om at følge vores retningslinjer, siger Maia. Se link https://fitness1.dk/genaabning/
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Portræt af en virksomhed
af Hans-Jørgen Bundgaard

Denne gang: Sorgenfri Fisk, Sorgenfri Torv

På Sorgenfri Torv ligger en af de få fiskehandlere der er tilbage i bybilledet – skal du have
friske fisk er der ganske få specialforretninger
tilbage.
Vores virksomhedsportræt denne gang drejer sig
om en specialforretning med en indehaver der
virkelig har erfaring med fisk.

Medarbejderen Markus viser stolt sine friske fisk frem

Fiskehandler Kim Ræbild foran sin butik

Kim Ræbild er uddannet i det hedengangne Nørreport fiskehus i 1996 og har arbejdet med fisk
lige siden, bl.a. i den tidligere fiskebutik i Lyngby
Storcenter hvor han mødte sin nuværende førstemand Lars Larsen, der i øvrigt tidligere har ejet
Sorgenfri Fisk. Kim købte butikken i Sorgenfri for
12 år siden
Udover Lars Larsen arbejder en yngre medarbejder
Markus i butikken.
Vi ved alle, at der er langt mellem de små fiskebutikker idag, og det var nærliggende for mig at
få at vide, hvordan det kan være, at en butik som
Sorgenfri Fisk har overlevet i en branche med stor
butiksdød.
Kim havde selv forklaringen: God service og god
kvalitet.
Det lyder nemt, men det kræver, at man hele tiden
kan leve op til disse mål, både ved at sikre at kva-

liteten er i orden og at betjeningen er i top – derfor er
han rigtig glad for at have en medarbejder som Lars
Larsen i butikken som er eminent til betjening af kunderne fortæller Kim.
De fleste af forretningens kunder er lokale, men der er
flere og flere kunder der kommer længere fra, for det
er klart at det hurtigt rygtes når der er en god fiskehandel.
Fiskene kommer hovedsageligt fra vesterhavet – Kim
går meget ind for bæredygtighed og handler med
fiskere, der sørger for at fiskene bliver fanget mest

Kim Ræbild og Lars Larsen (tv)
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Men det er ikke kun selve fisken, Sorgenfri Fisk
er kendt for. Alt hvad der bliver lavet af delikatesser er friskt og hjemmelavet, og forretningen
leverer også fisk og delikatesser til selskaber ud
af huset.
Personligt er Kim 45 år og bosiddende i Rødovre,
sammen med sin kone børn og hund.
Det er ikke alle butikker i byen, der har et vartegn, men det har Sorgenfri Fisk – en krabbe som
er tøjret solidt udenfor butikken. Ja, du læste
rigtigt, der er tale om en krabbe for de der kender butikken godt vil vide, at der i mange år var
tale om en hummer som havde en lidt omtumlet
tilværelse.
En dag var hummeren blevet kidnappet og den
blev efterlyst og kom heldigvis på plads i sin snor
igen. Desværre endte den for nylig sine dage, da
en cyklist kom til at køre den over og det kunne
den ikke overleve. Derfor blev den erstattet af et
nyt havdyr – en krabbe.
Afslutningsvis talte vi lidt om Coronatiden. Modsat mange andre forretninger havde Sorgenfri Fisk
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mærket en opgang under krisen, kunderne var mere
hjemme og havde mere tid til sig selv og bl.a. mere
tid til at kræse om måltiderne.. Det betød, at flere
købte fisk – denne generelle fremgang kunne Kim
også fortælle var en del af den trend der er i samfundet om at spise mere fisk af hensyn til klimaet – en
fremgang som Kim naturligvis håber vil fortsætte, så
han som lille fiskeforretning i en stor konkurrenceverden kan leve højt på i fremtiden.

Kim Rælbild med hummerEns afløser - en krabbe
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Lidt lokalhistorie fra VirumSorgenfri-Avisens område
af Niels-Kristian Pedersen

Her fire gamle sort/hvide fotos ca. 75 år gamle på
vej i glemsel, men sparet i sidste øjeblik, foræret
til mig af Claus Harkjær (Sorgenfri) og Birte Lykkegaard (Virum/Norge).

”Lindegården” i Virum set fra Virumvej, men
adressen var Virumgade 19-21. Gartner Ib C.
Strøjer Rasmussen og Ane Margr. Hansen, frue.
Nedrevet 1960. Til gården hørte Lindehuset Virumgade 17b. Fotograf Birger Axen 1957.

Her er byggeriet af Højhusene påbegyndt i 1957,
sluttede i 1960. Tv Nordbanen fra 1864, th. Sorgenfrivang II bygget 1953/54. På den bare mark
ligger i dag Sorgenfrivænget, hvor byggeriet
startede sidst i 1958. Jorden hørte under gården
Virumlund, gemt i dag Virumgade 13 a & b, 11
d. Fotograf Birger Axen 1957.

Birte på hjem fra Virum Skole på Hybenvej (1944).
Mod nord ses Virumvej. Villaen med frontispice må
være Smedjen, Virumgade 37. Carl Møller & Sønner.
Gas- & Vandm. Nedrevet 2001. Foto. Lykkegaard
Andersen 1952/53.
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Sankt Hans er gået på nettet
En anderledes Sankt hans aften
af Hans-Jørgen Bundgaard

Som stort set alle andre Sankt Hans arrangementer
har Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening
valgt at aflyse Sankt Hans aften i Furesøparken.
Vi havde håbet at kunne gennemføre via en opdeling af områder i parken, men det har ikke været
muligt at lave en fornuftig plan, som kan sikre, at vi
holder os inden for lovens rammer.
Det er til gengæld lykkedes os at skaffe borgmester
Sofia Osmani til at sige nogle ord, som så vil foregå
på nettet via facebook og sendt til avisens abonnenter.
Den virtuelle Sankt Hans aften vil foregå kl. 21.00
den 23. juni.
Udover talen vil der blive spillet musik af lokale
musikere (bl.a. midsommervisen) ligesom der naturligvis vil blive tændt bål.

Vi håber rigtig mange vil se med og glæder os til
igen i 2021 at kunne tænde bålet i Furesøparken.

Der bliver ikke bål i Furesøparken i år, på grund af
forsamlingsforbudet (50 personer)

Ny sponsor til Virum-Sorgenfri Avis
af Hans-Jørgen Bundgaard

Det er rigtig rart hver gang vi på avisen kan præsentere en ny sponsor. Det er vigtigt for økonomien på
avisen, at vi har vore trofaste sponsorer og annoncører, for selv om det udelukkende er frivillige der
til daglig driver avisen, er der omkostninger forbundet med driften, ikke mindst ved produktion af det
trykte oplag.
Denne gang er det Ringkjøbing Landbobank, der
har valgt at støtte avisen og samtidig få glæde af
den megen ekstra omtale, det giver som sponsor.
Ringkjøbing Landbobank flyttede fra Kongevejen i
Holte til Kongevejen i Virum pr. 1. juni, og vi glæder os til at samarbejde med banken fremover.
Kan din virksomhed se muligheder i et samarbejde,
så kontakt os endelig, så din virksomhed også kan
få glæde af et godt samarbejde med din lokalavis i
Virum og Sorgenfri med omegn.

Ejendommen på Kongevejen som er Ringkjøbing Landbobanks lokale domicil
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Kort nyt
Classic Car
Classic Car (Det gamle landbrugsmuseum) er gået
i gang med at rydde op i den gamle park.
I tæt samarbejde med en landskabsarkitekt og en
trædoktor har ejerne lagt en plan, som skal sikre
at få fjernet de træer på grunden, som er ramt af
sygdom.
Derudover vil der blive foretaget rydning af krat og
øvrig beplantning på grunden som forberedelse til
det kommende projekt.
For at sikre bevarelse af udvalgte og særlige træer vil der ligeså blive opsat afspærring på dele af
grunden.
Oprydningen kommer til at foregå i perioderne
10.-12. juni samt 22.-26. juni, alle dage dog kun i
tidsrummet kl. 8:00-16:00.
Indkørslerne til Kongevejen 79 spærres fra onsdag
den 10. juni.

igen
Husk derfor at sænke farten til 50 km/t fra på tirsdag, så der bliver passet på dig og dem, der udskifter autoværnet.
Læs gerne mere på kommunens hjemmeside:
https://www.ltk.dk/borger/trafik-og-veje/vejarbejder-og-trafikomlaegninger

Omfartsvejen bliver midlertidig hastighedsreguleret

Sære skabninger på Sopienholm

Landbrugsmuseets gamle have omdannes til en attraktiv park

Midlertidig hastighedsændring på omfartsvejen
Vær opmærksom på omfartsvejen - ny hastighed i
en periode.
Hastigheden på Lyngby Omfartsvej bliver sat ned
til 50 km/t på strækningen igennem kommunen i
perioden 9. juni til ultimo august
Autoværnet i mellem kørebanerne er defekt på
store dele af strækningen og skal derfor udskiftes
med det samme.
I en overgang bliver det en omvej, men der går
ikke særlig lang tid, så bliver det en omfartsvej

I anledning af kunstmaleren Leif Sylvesters 80års fødselsdag i april, åbnede der den 5. juni, en
udstilling med titlen ”Tilfældighedernes Spil” på
Sophienholm.
Leif Sylvester var engang tilbage i 1960´erne og
70´erne kendt som den stærke, udtryksløse mand
i de gadeshows, han lavede sammen med vennen, gøgleren Erik Clausen. Han blev for alvor
kendt, da han skiftede fra sin hårdhudede gøglerpersonlighed på scenen til den private, lidt naive
taberskikkelse Ib i Clausens film fra 1982, "Cirkus
Casablanca".
Men det er fortid nu.
I de seneste mange
år er det maleriet af
udtryksfulde mennesker og andre sære
skabninger, der har
fængslet ham. Malerierne fylder nu
frem til den 5. juli
udstillingsbygningen
på Sophienholm. Der
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er også musik, ord og film - et broget kludetæppe af
anekdoter og historier fra det virkelige liv.
Absolut et besøg værd her i sommerferien, som jo
bør holdes lokalt

Jeg har absolut ingen forbindelse med skomageren, kun en interesse i, at kendskabet til ham
bliver udbredt, så han kan fortsætte sin fine lille
forretning.

Så fik studenterne alligevel lov til at køre
i vogn

Mvh
Morten Wagner
Skovtoftebakken 1

Det var en jublende glad rektor for Virum Gymnasium, avisen traf kort efter, at nyheden var ude. Mette
Kynemund sagde:
”Vi har ventet SÅ længe på den udmelding. Jeg synes, at de unge i den grad har fortjent at blive fejret
på denne store dag – ikke kun af os på gymnasiet,
men også af deres familier og alle, der vinker til
dem undervejs”.
Efter planen er det den 26. juni, at vognene med de
glade studenter kører ud i Virum og Sorgenfri og
omegn – efter dimissionen samme dag.
STORT tillykke med, at det alligevel bliver til noget
med vognkørslen, skal der lyde her fra Virum-Sorgenfri Avis. Vi skal nok vinke til jer, det lover vi.
Og vi laver videoreportage om begivenheden.
Her kan du se den glade rektor LIVE: https://youtu.
be/WmXXhJkA3F4

Ingen loppemarked i denne omgang
Vi skrev i avisen i sidste nr. om 2 loppemarkeder
ved Virumhallerne - arrangeret trraditionen tro af
Virum-Sorgenfri Håndboldklub.
De er desværre aflyst på grund af forsamlingsforbudet (50 personer) men håndboldklubben vil
prøve at gennemføre det næste loppemarked 16.
august.

Cirkus Baldoni kommer til efteråret.
Endelig ser det ud til at vi får cirkus til byen. Efter
lang tids venten er cirkus Baldoni på vej, men de
når først til Virum den 22. og 23. august.
Cirkus Arli starter op den 20. juni, så det er spændende om de også når forbi Virum til efteråret.

Rektor Mette Kynemund

Ros til den lokale skomager
Min kones sko skulle have ny hæl, og jeg forestillede mig, at jeg skulle til Lyngby for at få det lavet.
Vi bor i Sorgenfri og ved et glædeligt tilfælde kom
jeg forbi en rigtig skomager, på Geels Plads.
Skoen er nu repareret, og det var en stor fornøjelse
at træde ind i butikken, der lignede og lugtede som
en rigtig skomagerforretning.

I kan allerede nu købe billetter på www.baldoni.dk
- I skal være opmærksomme på, at der er begrænsede pladser p.g.a. corona, men det kan I også læse
mere om på deres hjemmeside.

Cirkus Baldoni, da de var i Virum i 2019
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9 millioner kroner skal gøre
læger klogere på betændte hjerter

Virumlæge står i spidsen for vigtig forskning
Betændelse på en hjerteklap er en alvorlig sygdom, hvor 15-20 procent af patienterne
dør kort tid efter diagnosen. Det vil overlæge
Emil Fosbøl forsøge at lave om
på med en bevilling fra Novo Nordisk Fonden.
Han skal blandt andet lave et detaljeret
nationalt register og forske i, om operation eller
medicin virker bedst.

Overlæge Emil Fosbøl

Hvad hjælper bedst, når en patient
har betændelse i hjerteklappen –
medicin eller operation? Og hvorfor
opererer vi kun 20 procent af patienterne
med hjerteklapbetændelse i
Danmark, når andre lande opererer
50 procent?
Det er nogle af de spørgsmål om
sygdommen endokarditis, som
overlæge og ph.d. Emil Fosbøl fra
Hjertemedicinsk Klinik på Rigshospitalet
skal finde svar på med en
bevilling fra Novo Nordisk Fonden
på 8.986.000 kroner.
- Vi har i mange år ikke kunnet
knække kurven for, hvor mange der
får sygdommen. Antallet af patienter
er fordoblet, der er samme dødelighed,
og mange af behandlingsprincipperne er de samme
som for 20 år siden. Derfor er det
meget glædeligt, at vi har fået pengene til at forske
i endokarditis, siger Emil Fosbøl, der er hjertemedicinsk
leder af hjerteklapenheden på Rigshospitalet.
Hvordan ser patienternes liv ud?
Pengene skal blandt andet bruges til at gennemgå
journaler fra alle patienter, der har haft endokarditis

i de seneste fem år i hele landet.
- Vi mangler viden om patienterne, hvis vi skal blive
klogere på sygdommen og den bedste behandling.
Ryger de, hvor meget vejer de, bor de alene, og har
de hjemmehjælp? Er det de rigtige, vi opererer, og
hvordan er deres liv efter operationen? Vi har brug for
gode, solide undersøgelser. Det meste af vores viden
kommer fra mindre grupper af patienter og er fra bestemte hospitaler eller områder. For at få et helt billede
af sygdommen er vi nødt til at have alle patienter i
landet med i en undersøgelse, hvor vi går ned i detaljen, siger Emil Fosbøl.
Vil trække lod om operation
Han og hans forskerteam skal undersøge brugen af
operation for endokarditpatienter, og for at kunne
gøre det tilbundsgående vil han sætte et lodtrækningsforsøg i gang, hvor en del af patienterne bliver opereret og får antibiotika, mens en anden del nøjes med
antibiotika.
- I dag opererer man de patienter, hvis hjerte er meget
medtaget af sygdommen. Men der er også tilfælde,
hvor det ikke er entydigt, om de både bør opereres og
have antibiotika eller kun have antibiotika. Ved at lave
et randomiseret studie kan vi blive klogere på, hvordan vi bedst hjælper patienterne, siger Emil Fosbøl og
tilføjer:
- Det er en sygdom med høj dødelighed, og derfor er
det en kæmpe gevinst, hvis forskningen kan bidrage til
at flytte dødeligheden fra 20 til 10 procent ved indlæggelse.
Bevillingen, som er givet til Emil Fosbøl, har til formål
at støtte forskning i hjerteklapsygdom. Derudover er
bevillingen designet til at støtte en talentfuld klinisk
forsker.
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Minikonfirmand i Virum Kirke

Virum Kirke efterlyser børn fra 4 klasse efter sommerferien
Bibelfortælling, skattejagt, drama, minikonfirmandgudstjeneste og masser af andre sjove og spændende aktiviteter kan du blive en del af som minikonfirmand i Virum Kirke.
Minikonfirmand er for 4.-klasser og gennem leg,
kreativitet og drama går vi på opdagelse i de store
fortællinger fra Bibelen. Vi skal lave hyrdestave,
tyde skattekort, lære fadervor, bruge vores fantasi,
synge og lave minikonfirmandgudstjeneste. I fællesskab med andre børn kan du lære præsterne og
kirken at kende og blive godt forberedt til konfirmandundervisningen. Som afslutning på forløbet
får du et minikonfirmandbevis med hjem.
Minikonfirmand er ved sognepræsterne Kristian
Tvilling, Inge Nelson og Elisabeth Siemen, organist
Knud Rasmussen samt kirke- og kommunikationsmedarbejder Marlene Kejser.
Tilmelding på www.virumkirke.dk senest d. 17.
august. Minikonfirmand foregår om onsdagen fra d.

26. august til d. 25. november. De konkrete tidspunkter offentliggøres, når skoleskemaerne er lagt.
På kirkens YouTubekanal kan I se en video om,
hvad minikonfirmand er for noget: https://www.
youtube.com/watch?v=al399MKmEyQ&t=77s

Minikonfirmander foran Virum Kirke

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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Birgit Hald Trillingsgaard fyldte 70 år den 10. juni.
Birgit har haft et langt, professionelt liv som indkøber i det danske sundhedsvæsen, og samtidig har
hun haft et aktivt og internationalt liv med kampsport (Jujitsu), både som aktiv udøver, underviser
og organisationsleder, nationalt og internationalt.
Hendes organisation talte 30 klubber med et stort
deltagerantal, og hendes store passion var at lære
både kvinder og mænd selvforsvar og opbygge
klubberne med lige dele af begge køn og dermed
afspejle det virkelige liv.
Arbejde og træning i kampsport har bragt Birgit
rundt i en stor del af verden, bl.a. 2 længere ophold i Japan, hvor det ene besøg med 10 elever fra
Danmark indbefattede en invitation til at lave en
opvisning for det japanske kejserhus. En oplevelse,
hun aldrig glemmer. Rejserne har også medført, at
Birgit har venner i den ganske verden – for sådan
er sport også.
Birgit har altid ment, at alting har sin tid, også
kampsporten, som hun elskede højt og viede hele
sin fritid til, og i 1997, efter mere end 35 år i ”den
varme stol”, syntes hun, at nye kræfter skulle til, og
hun trak sig tilbage 100%.
Efter 2 års tænkepause var Birgit så klar igen med
et nyt projekt ”Taiso-Ki”, et gymnastikprogram
med velvære træning, udviklet på baggrund af de
”bløde” principper i kampsporten, der netop tog fat
på de skavanker, man gik og døjede med, efterhånden som alderen talte opad. Ondt i ryggen, nakkespændinger, hovedpine, dårligere balance, koordinationsevne, åndedrætsteknikker, afspænding og
meget mere, det kunne man ændre til velvære ved
træning en gang om ugen.
Taiso-Ki er japansk og kan oversættes med TAISO
= kampgymnastik og KI = åndedrætsteknik, og
systemet omfatter særligt sammensatte teknikker

i dette mellemrum. Taiso-Ki har nu eksisteret i 21
år, og starter 22. sæson på Sct. Petri Skole i København ultimo september.
Efter sin pensionering i 2012 fra Sundhedsvæsenet
fik Birgit mulighed for at udvikle endnu et projekt,
hun har haft lyst til længe, men ikke haft tid til,
mens hun arbejdede, HALDs SALONER.
De startede i sommeren 2015 og har således haft
5 års jubilæum, gennemført 53 arrangementer
med gennemsnitligt 800 personer årligt. De sidste
3 år har Salonerne haft til huse i Frilandsmuseets
Restaurant.
Birgit har i mere end et år været aktiv i Virum-Sorgenfri Avis’ redaktion, dette arbejde er nu stoppet,
da hun ønsker at hellige sig endnu et nyt projekt
by BIRGIT HALD, hvor hun designer og fabrikerer vært / værtindegaver, som kan købes i HALDs
SALONER.
Birgit fortsætter sit arbejde som kasserer i Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening.
På grund af Corona krisen kunne Birgit ikke afholde en stor planlagt damefrokost med 70 venner og
bekendte, denne fest er udsat et år.

Birgit Hald Trillingsgaard
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Jeg ”fangede” forleden vores vimse logerende i flugten.
Han bor hos os her på Frugthegnet - i den høje søjlegran. I
naboens have står et kæmpe valnøddetræ, hvor han henter
fast føde.

Er opkaldt efter bebyggelsen Holmeparken, der er
opkaldt efter Holmegård (foto), hvis jord den ligger
på. Tidligere hed vejen Ålebæksvej, men på grund
af Ålebækkens kraftige forurening, havde dette navn
fået en uheldig klang, så navnet blev ændret efter
ansøgning fra beboerne.
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