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Endelig sommer
På denne første sommerdag stråler solen, som den
skal på denne dag. Den første juni falder ovenikøbert på en helligdag, så der er rigtig mulighed for
at nyde dagen i naturen.
For næsten tre måneder siden bestod de fleste artikler i avisen af aflysninger – på ganske kort tid lukkede Danmark ned, og vi skulle alle blive hjemme.
Denne avis har næsten det modsatte tema – vi
fortæller, hvordan forretninger og forlystelser igen
kommer igang, omend det er med visse begrænsninger.
Heldigvis er kommunen og udearealerne så store,
at der burde være plads til os alle, også selvom vi
holder afstand, og passer på os selv og hinanden.
Det er lidt mere positivt at lave avis, når man kan
skrive om genåbninger end om nedlukninger.
Som nogen har bemærket, har vi i redaktionen
styrket vores indsats på de sociale medier, så vi har
mange flere artikler, både på vores facebookprofil,
men også på vores onlineavis.
Vores mål er, at vi så snart vi har friske nyheder,bringer vi dem online, og bringer artklerne i lidt
længere form i den trykte avis, som vi ikke vil
undvære.
Udover det, er vi ved at udvikle videodelen, så vi
fremover vil bringe flere videoindslag, men mere
om det i de kommende numre.
Men vi kan ikke gøre det alene. Vi har brug for
flere lokale borgere der enten skriver til avisen eller
kommer med hint til os, når noget rør sig i Virum,
Sorgenfri eller omegn.
Har du lyst til at være medlem af et stærkt team af
redaktionsmedarbejdere, så send os en mail og bliv

Hans-Jørgen Bundgaard

en del af teamet.
Du kan også deltage aktivt ved at bidrage med et
medlemsskab af Virum- Sorgenfri Handels og Borgerforening.
Det koster kun 100 kr. om året, og du er på den
måde med til at støtte op om avisen og det sociale
og kulturelle liv i Virum og Sorgenfri – og har du
en virksomhed, kan du blive sponsor for avisen,
samtidig med at din virksomhed bliver promoveret
løbende.
Coronakrisen har bragt lokalbefolkningen sammen
på mange måder, en del af dette sammehold kan
nemt foregå i den lokale borger-og handelsforening
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Varm hyldest til vuggestue

Personalet i vuggestuen Børnereden på Grønnevej er heltinder, der klarer en vanskelig
arbejdssituation under coronaen så flot, mener tilfredse forældre
af Kim Engelbrechtsen

Jeg har flere gange kørt i bil forbi den smukke røde
villa på Grønnevej – og funderet over det store,
hvide banner med røde bogstaver, der hænger i
indkørslen. Forleden dag, da jeg var på cykel,
gjorde jeg holdt ved villaen, som viste sig at være
en vuggestue ved navn ”Børnereden”. Jeg nærstuderede banneret og opdagede, at den varme hyldest
til vuggestuens ansatte er underskrevet ”forældre”
(skrevet nederst th. med grøn skrift). Det viser sig
at være ægteparret Morten og Kathrine Kjærgaard,
der har kreeret og ophængt banneret. Deres søn
Frederik på to et halvt år går i Børnereden.

Han fortæller, at det røde hus er lukket af på grund
af faren for smitte med corona – der er simpelthen
ikke plads nok til alle 22 børn indenfor, når sundhedsmyndighedernes påbud skal overholdes, så de
22 børn og deres ”voksne” må opholde sig ude på
græsplænen i al slags vejr. Og ikke nok med det:
Haven er opdelt i to zoner, således at de voksne og
”deres” børn skal opholde sig på meget lidt plads.
De skifter dog mellem zonerne, der ligger på hver
side af den flotte villa, en gang om ugen.
Kreativitet og læring
Forleden var jeg på besøg i Børnereden, og lederen,
Helle Olesen, gav mig en rundvisning i den pragt-

Her dyrker børnene deres egne solsikker

- Vi syntes, at de ansatte, som i forvejen er helt
fremme i skoene, fortjener en KÆMPE tak i denne
tid, hvor coronaen har gjort deres arbejdssituation
meget vanskelig, siger Morten Kjærgaard
- Pædagogerne og pædagogmedhjælpernes arbejdssituation er stærkt reduceret. Alligevel klarer de
opgaven eminent, de laver rytmik med børnene,
tager på udflugter med dem, og de er virkeligt gode
til at informere os forældre løbende. Det er derfor,
vi kalder dem heltinder.

Børnereden på Grønnevej

Børnene er pjattede med den regnbuefarvede tunnel

fulde have, hvor kreativitet og læring er i højsædet.
Børnene har haft planter med hjemmefra, som de
plejer og vander flittigt, og de har sået solsikkefrø.
De har en regnbuefarvet tunnel at kravle igennem,
under et halvtag spiser børnene deres medbragte
madpakker, de tegner med kridt på en tavle og blæser med sæbebobler - og de tager på hyppige udflugter i området. Mens jeg var der, skulle gruppen fra
zone 1 en tur ned til Virum Gadekær, som ligger lige
om hjørnet.
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Hun sagde også, at børnene og de voksne tager huset i brug igen til august – i takt med, at corona-påbudene lempes. Men indtil da foregår alt udendørs.
- Måske er det derfor, ingen af børnene har haft en
eneste sygedag, siden vi åbnede efter corona-lukningen.
Inden min vuggestuevisit var ovre, måtte jeg altså
have heltinderne foreviget på to fotos – heltinderne fra zonen bag huset og heltinderne fra zonen i
forhaven.

Børnene kommer på mange udflugter, her er de på på vej til Virum
Gadekær

Kommunen har forsynet haven med pavilloner,
som bruges i dårligt vejr
- Før det havde vi indrettet os med nogle ret primitive presenninger, fortalte Helle.

Det glade personale fra Zone 1

Og det glade personale fra Zone 2

Du kan læse mere om Børnereden her:
http://boernereden.ltk.dk/FrontEnd.
aspx?id=207673

Børneredens leder, Helle Olesen, gav en rundvisning i
den kreative have
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1.g og 2.g tilbage på Virum Gymnasium
af uddannelsesleder Pia Gars Jensen

Onsdag den 27.5 og torsdag den 28.5 var en glædens
dag for alle VG´s 2g og 1g elever. Endelig tilbage på
VG. To måneders digitale udfordringer i hjemmene
var forbi. Skemaet vil dog ikke blive helt normalt
endnu. Eleverne blev mødt af rektor, ledelse og deres
TKL – team-og klasseleder. Klasserne blev spredt
rundt på skolen og kunne hygge sig med juice og
hjemmebagte boller. Heldigvis var det rigtig godt vejr
begge dage. 2g og 1g havde begge dage efterfølgende
årsprøver.
Der blev hurtigt fundet nye måder at hilse på hinanden.

Alt for de kommende studenter
Med hastige skridt nærmer 3g´erne sig deres afslutning på 3 års gymnasietid på Virum Gymnasium.
3 år med mange udfordringer fagligt og socialt. En
hel ny gymnasiereform blev sat i søen august 2017,
hvor eleverne startede. Med et tre måneders grundforløb. Herefter kom eleverne ud i deres ønskede
studieretninger. De nye udfordringer blev den store
flerfaglighedsplan, der har fulgt eleverne helt op
til deres SRP- eksamen (Studieretningsprojektet).
Denne eksamen er en af de få nye eksaminer eleverne får i år (3 eksaminer – normalt 10). Eleverne
har hvert eneste år arbejdet for at få de relevante
kompetencer til SRP´en. Der har være 8 flerfaglige
forløb, hvor de har arbejdet flerfagligt, og blevet
undervist i basal videnskabsteori, som er en af de
mange nye krav til eleverne. Så kom Covid 19 den
11. marts, der begrænsede elevernes vanlige udfoldelsesmuligheder. Virtuel undervisning blev hurtig
etableret og heldigvis fik vi 3g eleverne hurtigt
tilbage på skolen – hver klasse i tre forskellige

Albuen i stedet for et håndtryk eller kram

I den kommende tid vil begge årgange dels gå til
årsprøver her på skolen og dels modtage undervisning. I uge 25 skal alle 1g elever til en mundtlig evaluering af deres DHO – dansk – og historieopgave,
som de afleverede tirsdag den 26. maj. Denne opgave
er den første store flerfaglige skriftlige opgave, som
er med til at opbygge de kompetencer, eleverne skal
opnå inden den sidste store opgave i 3g – Studieretningsprojektet. Alle 2g eleverne skal op i samme uge
i deres SRO – Studieretningsopgaven, som er den
næste store flerfaglige opgave. Herefter er der nogle
årsprøver for både 1g og 2g indtil onsdag den 24.
juni, som er sidste skemalagte dag.

Rektor Mette Kynemund byder 1. og 2.
g´erne velkommen tilbage

lokaler. 3g eleverne har måttet undvære deres store
afslutningsfest – O-show, men vi vil prøve, at give
dem en festlig afslutning på de tre års skolegang
fredag den 12. juni kl. 14.00 – 16.30. Her vil eleverne få lov til at danse folkedans på plænen i 13
afmærkede cirkler med behørig afstand. Efterfølgende vil der blive arrangeret stjerneløb efterfulgt
af ”Rol og Ras” med orkester. Rol og Ras er to
dygtige lærere, der har arrangeret to sange til eleverne, den sidste til 1g og 2g ”Vi hører sammen”,
har de også selv skrevet musikken til. Sangene
kan lyttes til på vores hjemmeside på: https://virum-gym.dk/vi-hoerer-sammen-vg-glaeder-sig-til-
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at-faa-vores-2-gere-tilbage/
Vi håber, vi på denne måde kan give 3g eleverne
lidt festlighed – selvfølgelig med politiets tilladelse.
I uge 25 har 3g eleverne ikke en særlig stor belastning. Her kan højst være tale om deres SRP- eksamen. Derfor har vi forberedt en uge med ”STUDENTERKIT”.
3g eleverne vil blive tilbudt 24 forskellige oplæg
fra forskellige uddannelsesinstitutioner, kommune,
bank, højskoler, frivilligt arbejde mv. Vi er ved
at have de sidste brikker på plads, så I næste uge
håber vi, at vi kan præsentere hele programmet på
vores hjemmeside. Dette har ikke kunnet lade sig
gøre uden den gode kontakt, vi har til de gamle
elever. Det bliver karrierelæring i stor stil!
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dan ved vi desværre ikke, da vi stadig ikke har fået
retningslinjerne. På vores hjemmeside vil I løbende
kunne finde oplysninger om festlighederne i den
sidste uge, når vi ved nærmere – også om eventuel
studenterkørsel.

I uge 26 vil alle eleverne få deres studenterhue.
Dette vil foregå ved udlevering af alle deres karakterer undtagen deres SRP-karakter, som de har
været oppe i. Dette vil ske den 22. juni og 23. juni.
Her vil elevens TKL (team-og klasseleder uddele).
Dimensionen vil finde sted fredag den 26. Hvor-

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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VGV, Virum Gymnasiums Venner 25 år
af formand, Pia Gars Jensen
Den 18. maj fyldte VGV 25 år. Det blev af gode grunde ikke fejret denne dag, men den 14. august holder
vi en lille reception her på skolen kl. 15.00 – 17.00,
hvor alle tidligere elever fra Virum Statsskole, Virum
Amtsgymnasium og Virum Gymnasium (kært barn
mange navne) er velkomne (der bliver tilmelding).
Foreningen blev stiftet i 1995 af Claus Perrild (bestyrelsesformand og forældre), Sven Karnov (forældre), Gitte Brandtvig (forældre), Martin Præstegaard
(elev), Morten Petersen (elev), Thomas Efsen (elev),
Jonathan Aisen (elev), Helene Nathansen (elev) og
Pia Gars Jensen (lærer og dengang næstformand i
bestyrelsen).
Foreningen har holdt et utal af jubilæumsaftner og cafeaftner og hjulpet adskillige elever med økonomiske
tilskud til studierejser og legater til studier i udlandet.
Hvis I skulle have lyst til at melde jer ind i foreningen, kan I henvende jer til Anne Carlsson ac@edu.
virum-gym.dk. Det koste 150 kr. om året og 400 kr.

for et livsvarigt medlemskab.
Bestyrelsen består i dag af: Magnus Bøtcher, Sofie
Endahl, Lasse Elbo, Victor Lange, Annegrete Kofoed Rømer, Anne Carlsson og Pia Gars Jensen.

Spar: 5000,- kr.
af. journalist Jan Carlsson

Mange varebiler og lastvogne kører rundt uden den
rigtige markering.
På varebiler og lastvogne skal der på begge sider
være anført CVR nummer., det er der tilsyneladende
mange der ikke er opmærksomme på. Reglen er indført af SKAT for at komme sort arbejde til livs.
På hver side af bilen skal være forsynet med en fastsiddende tekst der indeholder CVR. Nr. samt firmaets
navn eller logo, hvis det identificerer firmaet. Det må
ikke være anført på magnet skilte eller andre skilte
der kan fjernes fra bilen.
De præcise oplysninger findes i Registreringsbekendtgørelsen §85, det er den registrerede ejer der
har ansvaret for at mærkningen er i orden.
For leasing køretøjer er det leasingtagerens CVR og
firmanavn der skal angives.
Der er faldet dom i sagen der først var i byretten,
men anket af skat og sendt til Landsretten der dømte
den anklagede til en bøde på 5.000,- kr.

Hvis du vil læse mere om regler og domme kan du
se dem via dette link.: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2090005
Har du allerede styr på disse ting, hvad mange heldigvis har, så har du sparet 5.000,- kr. skattefrit.
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Så er Frilandsmuseet igen åbent

Det er en ren åbenbaring, der sker. Museet, der også er et fristed, en oase og områdets største
park åbner og hurra for det. Vi kipper med flaget.

af Thomas Leo Hansen

Det var også på tide, …der er mange, der ikke
længere kunne se sig selv uden dette fristed. Og
sandt for dyden hvor bliver det rart at gå rundt
blandt folk og fæ, nyde freden, udsigten, husenes
herlige facader og ikke mindst hinandens selskab
på afstand med anstand. Det bliver som at møde
en god ven, man ikke har set i årevis. Der er så
meget, der skal rettes op på. Museet står klart,
åbent med varme arme og udadvendt. Stedet ånder
af ro og idyl, men er også klar med saglig og faglig viden og udfordring.
Vi er mange uden for hegnet, der har savnet og
lidt og nu glæder os til at komme ind … og ud
i landskabet for at se det hele igen og eventuelt
udforske, og måske finde de nye ting, der er sket i
løbet af det lange, forsømte forår, Stenstruphuset
har fået et nyt look, en ansigtsløftning ville man
sige indenfor sundhedssektoren. Huset er at finde
lige efter hovedindgangen, hvis du går til venstre

Der er mange geder i år, også nogle af dem man
skal holde sig lidt fra. Dem med største horn især.

Møller

Møllerne kommer til at køre på deres faste dage se
www. frilandsmuseet.dk
Og når vi nu er ved adresser, så er instagram og
facebook også et godt sted at søge.

Haver

Kom ind og træk vejret dybt, nyd den friske luft,
se hvordan træerne vajer i vinden og nyd de mange
haver, der er sat i stand. Se Bornholmergården og
Herregården. Fuglene flyver i flok frejdigt fra sted
til sted over hele museet.

Parkering

Det der kaldes Nordindgangen, nede ved Herregården på Modewegs Vej har plads til mange biler, så
det er også en mulighed, hvis cyklen er træt. Der er
åbent og billetter kan købes, og det er let for gangbesværede.
Ta’ din kæreste, din gamle mor, dine fætre, dine
små børnebørn, din trætte onkel fra Sydhavnen
med. De vil glæde sig, og hjemme igen vil de endelig være glade. Sådan er det på Friland.

Nu kommer der igen gang i aktiviterne på Frilandsmuseet

og skridter ud en tres meters penge.
De seneste fem uger har der på museet været liv,
hvor forskoleelever fra hele kommunen har boltret
sig på hver sit faste sted. Det har været en succes;
nok også fordi kommunen har forvaltet steder og
tidspunkter. Mon ikke de små, energiske børn vil
glæde sig fremover til at gense museet og måske
vise deres voksne, hvor de løb, lærte og legede.

Dyr

Stort set alle dyrene er fremme og kan ses, hestevognen kører, og der er nu også kommet gæslinger. De forrige blev taget af ræven. Muldyret Birgit drøner rundt ikke langt fra Bornholmergården.

Ejderstedgården med det imponerende tag
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Kirkerummet giver normalitet
Af Kim Engelbrechtsen

Forleden gik jeg i kirke. Jeg er ikke en regelmæssig
kirkegænger, men jeg holder af kirkens budskaber
om kærlighed og håb, budskaber, som vi netop har
haft brug for i de seneste par måneder i coronaens
skygge. Jeg valgte Sorgenfri kirke, som gennem
30 år har betydet så meget for mig og min familie.
Søren Hermansen har været der for os ved glædelige såvel som sørgelige begivenheder, vores datters
dåb og vor søns og datters konfirmationer samt en
stribe begravelser. Han var der også denne søndag,
men han var ikke på prædikestolen, han sad nede
i kirken hos os andre. Jeg går ud fra, at han er en
slangs mentor for kirkens unge præster, Kathrine

Der var sat hvide fodspor 30 steder omkring kirken. Hvorfor nu det?
I min video forklarer Anne Katrine meningen med dem

Vi synede ikke af meget, fordi afstandskravene skulle overholdes

Holme Johannesen og Anne Katrine Berthou Sylvest. Det var sidstnævnte, der stod på prædikestolen
denne søndag. Og selv om det var over et år siden,
hun havde prøvet at prædike, fordi hun var på barsel
før coronaen, holdt hun holdt en rigtig god prædiken
– og hun tog de små uheld, der jo måtte komme på
grund af nervøsitet – f.eks. et væltet glas vand – i
fin, humoristisk stil.
I kirken var der lavet alle former for corona-sikkerheds-foranstaltninger. Vi sad på hver fjerde stol,
men jeg fik alligevel vekslet et par ord med min
sidekvinde, Birgit, inden gudstjenesten. Jeg spurgte
hende om, hvordan det var at komme i kirken igen
- rent fysisk. Hun havde et, synes jeg, meget dybsindigt svar:
- Kirkerummet giver os normalitet i absurde tider,
her siges noget genkendeligt, og det har vi brug for.
Jeg fik et chok, da kirkerne lukkede. Jeg havde brug
for at samles med andre i kirkens højtider – påsken
med alle dens dramaer. Hvis vi igen rammes af noget lignende Corona epidemien, synes jeg, at netop
kirkerne bør være åbne, dem har vi brug for, og nu
har vi jo lært, hvordan kirkerne kan fungere ved at

overholde visse sikkerhedsforanstaltninger.
Efter gudstjenesten talte jeg med Anne Katrine om,
hvordan det var at stå på prædikestolen igen - og
om, hvad meningen er med de hvide kridtfodspor, der er sat rundt om kirken. Jeg optog denne
lille video af hende: https://www.youtube.com/
watch?v=Q6zhKS0qfdo&t=22s’’
Bruger video og youtube
På kirkens Facebookside ligger video-gudstjenester
og videoer, hvor de to kvindelige præster giver hinanden udfordringer. Det kommer der noget meget

Anne Katrine gør klar til nadveren foran den herlige altertavle
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morsomt og kreativt ud af. I en af videoerne
skulle Kathrine Holme Johannesen lave vand
om til vin, og det lykkedes sørme – med hjælp
fra en vinhandler. Anne Katrine Berthou Sylvest
skulle prøve at lave vand om til vin og at gå på
vandet (Furesøens). Det lykkes ikke, hun fik sig
en rigtig kold dukkert. Udover disse udfordringer laver hun videoer, hvor hun reflekterer over
gudstjenesternes budskaber. For eksempel reflekterede hun 1. søndag efter Påske over Jesus´
spørgsmål til Peter: ”Elsker du mig?” Spørgsmålet gentages tre gange, og først da Jesus føler sig
overbevist, siger han, at Peter skal vogte hans får
(os). Han skal altså handle - ikke bare bruge ord.
Dette benyttede Anne Katrine til at knytte an til
den aktuelle corona-situation, hvor vi også skal
handle - med kærlighed. Hun håber, der bliver
tid til at fortsætte med at bruge video og youtube fremover, selv om
kirken er åbnet igen.
Også Kathrine Holme
Johannesen er bidt af
de nye medier. Hun har
i et tidligere nummer
af Virum-Sorgenfri
Avis sagt følgende:
- Folkekirken er ved at
få øjnene op for, at der
er andre muligheder at
kommunikere på, end
den vi er vant til. Det
er en vigtig erkendelse.
Anne Katrine foran kirken
Vi vil fremover gerne
fortsætte med at bruge
de sociale medier emner, der rører sig i tiden.
Det er vigtigt at kirken kan gribe aktuelle begivenheder i flugten og reflektere over dem i et
sprog, som børn forstår.

Der gik sport i at jagte de hvide fodspor
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Fakta om åbningen
Sorgenfri Kirke følger de retningslinjer, som kirkerne har fået i forbindelse med åbningen, og derfor må
vi kun være 89 til gudstjenesterne.... Det er først til
mølle, så når døren er lukket, er kirken desværre fyldt.
Alle prædikerne vil dog blive lagt op på kirkens hjemmeside og på Facebook efterfølgende. Inde i kirken
vil stolene stå anderledes, så vi kan have god afstand
til hinanden. Under selve gudstjenesten kan vi synge,
som vi plejer, og der er også nadver.
Også Vium Kirke er genåbnet, der er højmesse
hver søndag med en række retningslinjer. På kirkens
Facebookside står der følgende: ”Vi har salmesang til
vores højmesser, hvilket betyder, at der skal være to
meters afstand imellem kirkegængerne. Der vil være
en markering på kirkebænkene, så man kan holde den
påkrævede afstand. Bor man i samme husstand, må
man gerne sidde tæt sammen. Personalet vil være der
til at guide og vejlede, når I ankommer til kirken, så
alle kan føle sig trygge ved igen at komme i kirken.
Vi arbejder også lige nu på de digitale løsninger med
fx onlinegudstjenester, så jer, der er særligt sårbare og
i en risikogruppe fortsat kan være med på afstand”.
Kirken plejer også generelt at være åben for offentligheden, men det er pga. coronaen begrænset. Men man
kan hver torsdag mellem kl. 15.00 og 17.00 komme
ind og tænde et lys, bede en bøn, og sidde i stilhed.
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Sinatur Hotel Frederiksdal åbner igen
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Mandag den 8. juni åbner Sinatur Hotel & Konference Frederiksdal
Snart kan du igen mødes med kolleger, nyde en
god middag og holde weekend og ferie under
trygge forhold på et Sinatur-hotel. Skoven er grøn,
vandet er ved at være lunt, og medarbejderne er
mere end klar til at tage godt imod dig.
Under genåbningen af Danmark skal et godt værtskab også være et trygt værtskab. Sinatur Hotel &
Konference har længe været i gang med at forberede nye procedurer, hvor alle retningslinjer fra
Sundhedsstyrelsen og Horesta bliver overholdt, så
både gæster og medarbejdere kan føle sig trygge.
Mandag morgen, den 8. juni, åbner de seks hoteller
dørene igen.
”Vi glæder os helt vildt!” lyder det begejstret fra
Claus Nielsen, der er direktør for Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference. ”Vi har virkelig savnet
både hinanden og vores gæster, så det bliver et
glædeligt gensyn.”

Motiv fra et ”stille” hotel

flere end hver tredje dansker enten har bestilt eller
overvejer at bestille et ferieophold i Danmark. Og det
er vi jo rigtig glade for,” fortæller Claus Nielsen.
YouGov-analysen viser også, at naturen spiller en
helt afgørende rolle, hvis sommerferien 2020 skal
holdes inden for Danmarks grænser. For flere end to
ud af fem er ”adgang til natur og strand” det vigtigste
kriterium – vigtigere end prisen og madens kvalitet.
Sinaturs bæredygtige hoteller ligger i naturskønne
omgivelser ved vand og skov, og ifølge Claus Nielsen er det nemt at holde afstand:
”Vi har lige regnet ud, at gæsterne på vores seks hoteller har næsten 2,5 millioner kvadratmeter at boltre
sig på. Det er virkelig rart, at de kan nå at nyde den
smukke natur hele sommeren.”

Nu er der snart liv igen på det ”øde” hotel.
Mens vi venter på åbningen
Mens hotellerne har stået tomme og medarbejderne
har været hjemsendt med løn, har Sinatur blandt
andet udnyttet de stille uger til at arbejde med UN
Global Compacts og B Labs nye værktøj, SDG Action Manager, og undersøgt, hvor godt Sinatur-hotellerne lever op til FN’s 17 verdensmål.
Naturen er vigtig for danskerne
Sinatur-hotellerne har altid gode tilbud til ferie- og
weekendgæster i sommerperioden, hvor mødeaktiviteten er lav. Meget tyder på, at danskerne er klar
til at udnytte tilbuddene:
”Analyseinstituttet YouGov har undersøgt danskernes tanker om ferierejser i år og fundet frem til, at
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Classic Car - nyt oplevelsescenter på Kongevejen
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Interdan Holding A/S afslører detaljer om planerne for grunden beliggende Kongevejen 7985A i Kongens Lyngby.
Ejendomsselskabet Kongevejen 79-85A ApS, som
ejes 100% af Interdan Holding A/S, erhvervede
grunden med tilhørende bygninger og jorde den
5. marts 2020 og er nu klar til at offentliggøre, at
hovednavnet bliver Classic Car House.
Anders Bruun, bestyrelsesformand for Interdan
Holding A/S udtaler:

Arkitektens forslag til en af udstillingshallerne

Anders Bruun og Maria Bruun-Lander - 3. og 4. generation i virksomheden

”Det har længe været en drøm for os at skabe et
sted, som er for alle med interesse i klassiske biler
– uanset alder, køn, økonomisk formåen og baggrund. Det er vores ambition, at Classic Car House
skal være et publikumsorienteret, levende oplevelsesunivers og samlingspunkt for alle med passion
for klassiske biler og vores fælles kulturarv relateret hertil. Det er ligeledes vores ønske at opføre
café samt lokaler med mulighed for afholdelse af
arrangementer som f.eks. konferencer, produktlanceringer og fejring af familiebegivenheder som
fødselsdage og bryllupper i unikke rammer.”
Classic Car House vil udover museum med klassiske biler i det gamle Landbrugsmuseum huse en
café, Willys Diner, som vil være åben for alle og

vil ligge i det gamle Virumgård. På 1. sal af det
gamle Landbrugsmuseum vil der være eventlokaler, som kommer til at hedde Caroline Amalie.
Disse lokaler er navngivet efter den vej, hvor
Ragnhild og K.W. Bruun i 1937 byggede deres
hus i Kgs. Lyngby. Der vil blive faciliteter til
mærkeklubber for klassiske biler, og ambitionen er
at etablere en klub for bilentusiaster med relevante
arrangementer og mulighed for at få opbevaret og
repareret sin klassiske bil i fantastiske rammer.
Information om Classic Car House kan ses på den
netop lancerede hjemmeside www.classiccarhouse.dk.

Spændende moderne arkitektur til de gamle biler

Det gamle Landbrugsmuseum, der har stået ubenyttet hen i næsten
50 år.
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Portræt af en virksomhed
af Hans-Jørgen Bundgaard

Denne gang: Tusind Tanker, Sorgenfri Torv

Der er ikke mange tøjbutikker i Virum og Sorgenfri der har formået at overleve tidens ændringer af
det lokale handelsmønster, som Tusind tanker på
Sorgenfri Torv.
De små tøjbutikker har det svært med den tiltagende nethandel ogen hård konkurrence med de store
mærkevarebutikker der ligger både i Lyngby og
København. Tusind Tanker på Sorgenfri Torv er en
af dem der gå imod strømmen og kan den 9. juni
fejre sit 20 års jubilæum.

Susy foran suín butik

Jeg havde en lille snak med Susy Flodin om,
hvordan hun har formået at skabe en forretning og
fastholde den i de mange år. Susy fortæller mig at
der ligger rigtig meget arbejde i at drive en butik
men det kræver også lidt held og kreativitet at fastholde sine kunder og stadig skabe nye varer som
kunderne vil købe.
At Susy er kreativ kan enhver se, blot ved at kigge
på butikkens vinduer.
Jeg kom til at spørge til hvorvidt det var en dekoratør der sørgede for vinduerne. Men her fik jeg
oplyst at det var Susy selv der stod for de altid flotte vinduer, med årstidens farvesammensætninger,
og at det i øvrigt også var hende selv der designede
mange af de produkter hun sælger.
Det tøj som Suzy selv designer, bliver fremstillet i
Thailand, hvor hun også deltager på messer for at
finde nye varer til butikken.

At Susy kan bevare sine lokale kunder på et svært
tøjmarked, skyldes uden tvivl ,at hun følger godt med
i kundernes behov og designer og producerer efter
deres smag, for uden en stor fast kundekreds ville
forretningen ikke kunne overleve.
Gennem de senere år har flere andre tøjbutikker forsøgt sig ikke mindst i Virum, men de har ikke holdt
særlig længe, for der skal mange års god service og
betjening til for at kunne fastholde sine trofaste kunder
Tusind Tanker har derfor i dag den fordel, at butikken har så mange år på bagen og netop selv har skabt
sit eget lille tøjunivers med et mange tilfredse stamkunder..
For nogle år siden startede Susy en butik i Helsingør
med de samme varer, men det vil altid være den butik
i Sorgenfri der er Susys hjertebarn.
Det er nu 20 år siden at butikken åbnede – Susy kom
fra et IT-job hos Sophus Berendsen men ville gerne
prøve noget andet og da hendes store interesse var
tøj og interiør, var det nærliggende at starte en butik
inden for dette område. På den måde kunne man kombinere sin hobby og levevej.
På adressen havde årene før ligget mange forskellige
butikker både med tøj og andre varer og mange spurgte til hvordan hun turde åbne her, for her overlevede
butikkerne sjældent ret længe.
Det er modbevist nu, efter 20 år med Tusind Tanker
på denne adresse.
For ca. 6 år siden udvidede Tusind Tanker, da nabobutikken Team Mode lukkede og butikken blev
næsten fordoblet i areal.

Susy Flodin foran et af sine udstillingsvinduer, som hun selv kreerer
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Men hvad nu med fremtiden?
I mange år har Susy set frem til at kunne flytte
med ind i det ”nye Sorgenfri Torv” og få en ny flot
forretning.
Desværre ser det ud til at udsigterne til denne drøm
kan være ret lange, så Susy er lidt i tvivl om det
ender med at hun får en ny forretning i Sorgenfri.
Tusind Tanker er ude i det samme problem som
mange andre butikker på Sorgenfri Torv, at man er
”tvangsbundet” til sin butik for med den usikkerhed der er i dag, er der ingen der ønsker at købe
en butik på Sorgenfri Torv, hvorfor det kan være
yderst vanskeligt, når den tid kommer, at sælge sit
livsværk til en ny køber.
Privat bor Susy i Frederksværk sammen med sin
mand Jan Flodin som også til daglig er en aktiv
del af Susys forretning.
Men lige nu gælder det jubilæet der officielt er den
9. juni, hvor der er mange gode tilbud til kunderne
og hvor Susy byder på et lille glas portvin og lidt
chokolade til sine kunder.
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Repaircafe på vej til Lyngby
3 borgere fra Virum og Sorgenfri har taget initiativ til
at oprette en repaircafe.
Cafeen ligger i frivillighedshuset og søger i øjeblikket frivillige til at hjælpe.
I næste udgave af avisen, og i avisen online vil vi
fortælle lidt mere om cafeen, men indtil videre, kan
vi nævne at interesserede kan kontakte bestyrelsen på
repaircafelyngbygmail.com
Lige n u arbejdes der med følgende grupper:
1. Reparation af tøj
2. Reparation af elektronik
3. Reparation af elektriske apparater
4. Reparation af mekaniske ting
5. Reparation af træting /møbler
6. Organisering (lave kaffe,bage kage, hygge om fixere og brugere af caféen, evt mindre sekretær opgaver
mv)
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Lidt lokalhistorie om Ørholm Hovedgård
af Niels-Kristian Pedersen

Ørholm Hovedgård

En smuk bygning, der læner sig op ad skrænten
ned til Mølleåen og Ørholm Værks mølledam,
som ejede gården, der tidligt solgtes fra. Huset
er muligvis opført af Lauritz Stub (1708-1774)
Ørholm Værks ejer i starten af 1750’erne. Historien fortæller, at Lauritz Stub havde et stort parti
mursten oplagt ved Strandmøllen. Den sidste
mølle inden Mølleåens udløb i Øresund. Han fik
tilladelse af
kongen, Frederik V, til at transportere murstenene
gennem Dyrehaven; den korteste vej til Ørholm.
Den kendte arkitekt Nicolai Eigtved (1701-1754)
har muligvis stået for byggeriet. Han kendte det
smukke område omkring Mølleåen fra opførelsen af Frederiksdal Slot tæt på Furesøen et par år
tidligere.
Oberst Anton Frederik Tscherning (1795-1874)
flyttede ind på Ørholm Hovedgård i 1854, hvor
familien boede til 1866. Han var medlem af Rigsdagen fra 1849-60’erne og Krigsminister i 1848.

I 1845 giftede han sig med sin 22 år yngre kusine
Eleonora Christine, der var født udenfor ægteskab,
en Lützow. Mens A.F. Tscherning tog frem og
tilbage mellem Rigsdagen og Ørholm, underviste Fru Tscherning de 5 børn i ægteskabet hjemme i tegning, maleri m.m., der var hendes store
af interesse. Datteren, døbt Anthonie Eleonora,
blev senere en kendt blomstermaler under navnet
Anthone Christensen (1849-1926).
I 1866 flyttede redaktør Henrik Godske-Nielsen
(1826-1899), gift med Ophelia, født Drewsen
(1801-1895), datter af Jens Christian Drewsen
(1777-1851), ind på Ørholm Mølle. Firmaet J.C.
Drewsen & Sønner hjemmehørende på Strandmøllen ejede Ørholm Værk i perioden 1854-1889
og havde derfor ikke brug for Ørholm Hovedgård,
men kunne leje den ud. Gården blev siden solgt til
privat side.
I 1933 købte, den senere borgmester (1950-1972)
Paul Fenneberg (1907-1982) Lyngby-Taarbæk
Kommune, gården og boede i huset indtil sin
død. Husets park langs mølledammen grænser op
til Brede Indelukke. Ørholm Mølle ejes i dag af
Staten.

Spøgeri på Ørholm:
En Kone fortalte, at da hun var 19 Aar, tjente hun
paa Ørholm; hun maatte i lang Tid bestandig være
om Madamen, fordi denne var i sindsvag Stemning over ulykkeligt Forhold mellem hende og
hendes Mand. I al den Tid var der aldrig Ro paa
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en Sal oven over Stuen, hvori de opholdt sig. Flere
Gange maatte Pigen op og se, om der var nogen,
men saa blev det stille. En Gang var det rent galt,
og da Madamen jog Pigen derop, kom hun ikke
længere end paa Trappen, da der kom en stor, sort
Hund i Møde, med en hvid Perlekrans om Halsen
og nogle farlige gloende Øjne. Hun lod den gaa
i Forvejen og kaldte paa den: ”Karo!” men det
var ingen rigtig Hund. Hun gik da efter den ud i
Køkkenet, men der var den forsvundet. Da hun
nu kom ind til Madamen, spurgte hun, om der var
noget, og Pigen svarede: ”Nej, der var slet ingen”,
saa var det, som om hele Stigen eller Trappen
blev kastet hen ad Gulvet. Fra ”Sagn og Historier
fra København og Omegn. Udgivet af foreningen
Fremtiden. København. 1950.
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Birgit takker af.
Birgit Trillingsgaard har ønsket at træde ud af redaktionen. Birgit har frivilligt arbejde i næsten etår
og ønsker nu at bruge sin tid på andre aktiviteter.
Redaktionen takker Birgit for hendes indsats og
håber at vi snart finder et nyt redaktiosmedlem.
Det er et spændende og givende at deltage i redaktionen – det er ulønnet men har du lyst til at deltage
i vores fællesskab om hver 14. dag at skabe en ny
avis til lokalområdet, så kontakt redaktionen på
vores tlf. 60667626 eller på mail: post@virumsorgenfriavis.dk

Kanintyve i Virum og Sorgenfri
af Hans-Jørgen Bundgaard

Vi bragte i vores onlineudgave af avisen en artikel vi
havde modtaget fra
Eva Kathrine Skytte på Kronebakken omkring hendes kanin Bella der var blevet fjernet fra kaninhuset i
shaven.
Jeg ville gerne have en sikkerhed for om hun var sikker på det var et tyveri og ikke ræven der havde været
på spil.
Hendes bur var i stor sikkerhed, gravet delvist ned og
der havde ikke været nogen form for synlige opbrud.
Dertil kommer at Eva kendte til flere tilfælde af kaninejere hvor der havde været indbrud – hvor der havde
været 2 kaniner og kun den ene var taget og buret i øvrigt var lukket igen. Jeg spurgte til hvorfor der var tale
om netop 15 kaniner der var forsvundet. Eva fortalte
at de 15 kaniner var udtryk for dem hun havde hørt
om, som var sikre på at der var tale om tyveri og hvor
ræven ikke kunne have været på spil.
Ved samme lejlighed fortalte hun, at de 15 tyverier var
sket over en periode på 2 1/2 år, så det er ikke et helt
nyt fænomen. I øvrigt er det også kommet frem at man
i et område omkring Solrød har været ude for tyverier
der ligner dem i Virum og Sorgenfri, så der er fortsat
ingen der ved om det er lokale tyve der er på spil eller
tilrejsende.
For god ordens skyld kan vi oplyse at det ikke kun er
området omkring hummeltofteskolen hvor tyvene har
været på spil. Det drejer sig om hele vores område fra
Furesøkvarteret, Kollemosekvarteret, Wienerbyen og

Lindevangen.
Vi kan kun opfordre til at man sikrer sine kaniner
bedre evt. med en lås og i øvrigt sørger for at
adgangsforholdene til haverne bliver dårligere,
for at forhindre tyvene i at være på spil.
Eva fortalte afslutningsvis at der siden hun kom
frem med sine artikler ikke har hørt om tyverier
af kaniner i Virum og Sorgenfri.

Kaninen Bellaa
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Kort nyt
Baadfarten starter med at sejle igen fra
tirsdag den 9. juni.
Disse dage bliver brugt til den sidste klargøring,
opsætning af håndsprit, skilte og markeringer
for afstand mm og vi glæder os alle meget til at
komme ud på de skønne søer igen. Vi kommer
til at sejle med halvdelen af det antal passagerer
bådene er godkendt til, men vi håber at kunne få
alle med rundt på de dejlige ture.

Trail Grand Prix Frederiksdal 2020
Vi glæder os til at byde jer velkommen til Frederiksdal Trail Grand Prix den 6.juni 2020.
Der er en 7km og en 14km distance, vi løber på
single tracks og lækre tekniske spor, så der er udfordringer for både den garvet og nye trailløber.
Løbet afholdes nord for København, hvor vi både
kommer omkring Furesøen og Bagsværd sø. Vi
har som nogle af de første fået lov at afholde løb i
Frederiksdal skov, så vi lover at du kommer til at
opleve en ny fed skov!
Startgebyret inkludere - Professionel tidstagning
-Profesionelle billeder - Forfriskninger efter løbet
Hele overskuddet fra løbet går til at finansiere Trail
Touren 2020.

Virum Bibliotek åbner igen.
Virum Bibliotek åbner igen, dog kun i den betjente
åbningstid. Det vil sige tirsdag – torsdag kl. 14-17.
Der gæller de samme regler som på Lyngby bibliotek. Det er kun udlevering og aflevering. Det er ikke
muligt at sidde i Biblioteket og heller ikke muligt at
bruge computeren.

Bank flytter til Virum
Ringkøbing Landbobank flytter 2. juni fra Holte til
Virum.
I sidste nr. skrev vi om bankens flytning til Virum
og vi følger op på flytningen igen i næste nr. af
Virum-Sorgenfri Avis.I næste nr. skriver vi lidt mere
om bankens flytning til Virum.

Ringkøbing Landbobank fik fredag flyttet deres skilt fra Holte til
Virum
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Boombox på badesti

Loppemarked igen

Virum: En beboer i området ved Frederiksdal
Badesti ringende klokken 02.25 til politiet for
at anmelde, at nogle unge mennesker hørte høj
musik ved søen. En patrulje kørte ud til stedet og
traf her et par ungersvende, som var på vej hjem,
hvorefter stilheden sænkede sig over området.

Virum Sorgenfri håndboldklub er nu klar med 2. sæson
af loppemarkedet ved Virumhallerne.
Der er planlagt i alt 6 dage med loppemarkeder og de
første to er den 14. og 21. juni.
Virum Loppemarked bliver drevet af Virum Sorgenfri
Håndboldklub. Vi har skiftet navn fra Lyngby Loppetorv til Virum Loppemarked. Samtidig flyttede vi til
Virum, hvor pladsen omkring hallen blev den fremtidige placering. Denne placering passer bedre med
tilhørsforholdet til håndboldklubben. Stadepladserne
koster 250 kr og her følger et bord med. Bestilling af
stader finder sted på www.loppeportalen.dk.
Gå ind på vores hjemmeside Virumloppemarked.dk og
læs mere om loppetorvet.

Ren by Sorgenfri
Så skal der samles skrald
Nu da Danmark så småt er genåbnet, kan Social
Grill afholde deres første officielle arrangement
i Sorgenfri.
Det foregår Søndag d. 14. juni kl. 10.00 hvor de
inviterer alle forbi grillen på Sorgenfri Torv.
Der startes om formiddagen med gratis økologisk kaffe til de voksne og frisklavet hyldeblomst til de små.
Herefter skal alle på skraldejagt i Sorgenfri.
Alle dem der samler skrald mødes igen kl. 12.00
hvor de der har deltaget får en GRATIS flæskestegssandwich
Arrangementet er gratis og alle er velkomne.
Så tag dine børn, partner eller venner med under
armen og få en hyggelig dag mens I gør noget
godt for miljøet
For at arrangementet kan finde sted har Social
Grill samlet nogle sponsorer som de takker for
samarbejdet.
Citycontailner har doneret skraldespnade så
afflaldet kan sorteres korrekt
Bygma har sponsoreret handsker og poser så alle
har det rigtige udstyr med og Hørkram har doneret flæskesteg så alle kan få en velfortjent burger
ovenpå et par timers arbejde.
Vi håber rigtig mange vil støtte op om #RenBySorgenfri

Nu skal der samles skrald.

Virum Skoles ældste bygning står til nedrivning
Det er blevet vedtaget at den gamle inspektørbolig på
Virum Skole skal nedrives og samtidig er der bevilget
midler til at få renoveret Virum Skoles legepladser.
Bygningen nedrives i skolernes sommerferie. Prisen
for nedrivning er 500.000 kr og bevillingen til legepladsen er på 2,5 mill. kr.
Den nye legeplads er resultat af flere års hektisk arbejde i skolebestyrelsen for at få en ny legeplads.

Inspektørboligen fra 1936 bliver nu revet ned og området udnyttes til
legeplads.
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Sådan affaldshåndterer du din håndsprit
vejledning fra din genbrugsstation

Brugen af håndsprit er steget voldsomt under
corona-krisen. Måske har du også en eller flere
beholdere med håndsprit derhjemme, som du flittigt
bruger?
I så fald er sandsynligheden for, at du før eller siden
står med en tom beholder, stor – men hvad skal du
så gøre af den?
Håndsprit er et let-antændeligt produkt, og du skal
derfor sortere beholderen som farligt affald. Også
selvom den ser tom ud. Et godt pejlemærke er, om
der på beholderen er et faresymbol for brandfarligt
affald. Er der det, kan du enten putte beholderen
i den røde miljøboks, hvis du har sådan en, eller
komme forbi os på genbrugsstationen og aflevere
den.
Det samme gælder, hvis der er en smule væske
tilbage – det må ikke hældes i afløbet eller smides i

skraldespanden, men skal samme vej som tomme
beholdere. Altså enten i den røde miljøboks eller
på genbrugsstationen
Myndighederne opfordrer fortsat til god håndhygiejne, så hvis du supplerer håndvask med håndsprit,
så lad os tage os af de brugte beholdere.

Forbruget af håndsprit er eksploderet under coronakrisen

Hjertestartere i Virum og Sorgenfri
af Journalist Jan Carlsson

Vi er efterhånden rimelig godt forsynede med døgn
tilgængelige hjertestartere her i Virum – Sorgenfri.
Der er i skrivende stund i alt 22 stk.
Hvad skal du gøre, hvis du konstaterer et hjertestop
Symptomer Symptomer ved hjertestop er:
•
Bevidstløshed
•
Ophør af åndedræt
•
Manglende puls
Ring straks 1-1-2, hvis du oplever symptomer på
hjertestop. Påbegynd hurtigst muligt førstehjælp.
Undersøgelser Hjertestop kan bedst undersøges ved
at føle, om der er puls på halsen eller i lysken.
Behandling Der er gode muligheder for at behandle
et hjertestop – både med førstehjælp, hjertestarter,
medicin og defibrillator. (Kilde: Hjerteforeningen)
Placeringen af hjertestartere findes på appen Hjertestarter, hvis din GPS er slået til, vil den åbne kortet
ca. der, hvor du befinder dig. Der kommer grønne
stedmærker op, og hvis du dobbeltklikker på dem,
viser de dig den korrekte placering. I disse tider,
hvor vi begynder at blive lidt rastløse, kunne det
måske være en god ide at gå en tur og se hvor hjertestarteren sidder, der hvor du plejer at færdes.
På appen, som både findes til Apple og Android kan
du også læse om hjerteløbere, jeg har da i et par

tilfælde oplevet at der i løbet af ganske få minutter
dukkede 5-6 hjerteløbere op. Ønsker du at blive
hjerteløber kan du tilmelde dig via samme app,
eller på hjemmesiden www.hjertestarter.dk Du kan
gå ind på fanebladet Hjerteløber og læse meget
mere.
Det er meget nemt at benytte en hjertestartere,
hele vejen igennem guider en stemme dig og fortæller dig, hvad du skal gøre – og du kan ikke gøre
noget galt, men redde et andet menneskes liv.

Tryk på billedet og se hvor du kan finde hjerestyartere i Virum og
Sorgenfri eller gå ind på hjertestarter.dk

Virum-Sorgenfri Avis • 2.juni 2020

Syrentid i Sorgenfri - sødme for
sanserne for store og små

Johan Jepsens Vej (Ingen bøller her)
Opkaldt efter roskildebispen Johan Jepsen Ravensberg. Han ejede i sin bispetid 1500-1512 Hjortholm,
hvor han døde i stor fattigdom og armod, fordi han
var meget ødsel i sin livsstil, som der står i Roskildeårbogen fra ca. 1550. Vejen hed før 1952 Mads Bøllesvej, opkaldt efter en høvedsmand på Hjortholm,
men navnet brød man sig ikke om pga hentydningen
til ordet bølle.
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Hans-Jørgen Bundgaard (Ansv.) - hjb@virumsorgenfriavis.dk
Øvrige frivillige medarbejdere:
Kim Engelbrechtsen - ke@virumsorgenfriavis.dk
Thomas Leo Hansen - tlh@virumsorgenfriavis.dk
Hanne Isabella Pedersen - hip@virumsorgenfriavis.dkJ
Jan Carlsson, journalist DJ - jc@virumsorgenfriavis.dk
Ønsker du at være frivillig på avisen, kontakt redaktione

Redaktionelt stof

Redaktionelt stof sendes som wordfil eller lignende som færdigt materiale.
Billeder sendes i jpeg eller PNG fil.
redaktion@virumsorgenfriavis.dk

Næste udgivelse: 16. juni 2020
Deadline 11 juni 2020

Redaktion og tryk:
Premier Skilte-Tryk-Foto
Sorgenfri Torv 4
2830 Virum
Tlf: 60 66 76 26

Bliv sponsor for avisen: Kontakt redaktionen.
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Annoncepriser:
Helside: 1.300,- / Side 2: 1400,Halvside: 900,Kvartside: 750,- / side 3 forneden: 900,- kr.
1/8 side: 500,- / 10 numre: 4.000,Lille rubrikannonce: 1/16 side: 250,- / 10 numre: 2.000,Bagside (halv): 1150,Bagside (hel): 1400,- kr.
Side 2 helside: 1450,Side 3 nederst: 1050,Medlemspris: - 25 % rabat
Privatannonce under borger-borger,
max 20 ord: 200,- kr
Specialpris ved gentagne indrykninger:
Kvartside: 10 numre: 6.500,- / side 3 forneden: 7.500,Halvside: 10 numre: 7.500,Helside: 10 numre: 9.900,- / Side 2: 11.000,1/8 side: 500,- / 10 numre: 4.000,Alle priser er ekskl. moms.
Se flere priser på www.virumby.dk
Distribution og oplag:
Avisen kan afhentes gratis hos Meny i Virum, Irma i Sorgenfri, Brugsen på Parcelvej, REMA 1000, Igen på Virum
Torv , postbutikken på Grønnevej samt på redaktionen,
Sorgenfri Torv 4.
Oplag 1400-1800 efter behov
Distribueres digitalt med en rækkevidde op til 10.000
brugere.
Udleveres endvidere til biblioteker, skoler, forretninger,
venteværelser og institutioner i Virum, Sorgenfri, Brede og
omegn.
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