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Virum Kirke 
har en ildsjæl 
der brænder 
for teater
Vi har besøgt Marle-
ne Kejser, der arbejder 
som kommunikations-
medarbejder i Virum 
Kirke, men også har 
eget teaterselskab. 
Læs om Marlenes ar-
bejde på side 11
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Hans-Jørgen Bundgaard

Sommerferien er ved at være forbi, og vi er på gaden igen med en ny avis.
Afslutningen på sæsonen blev lidt anderledes end forventet – vi fik rykket 
lidt rundt på vore avisudgivelser, men nu er vi klar på gaden igen med en 
frisk ny avis.
Sommeren har været lidt anderledes i år end den plejer – det betyder at vi 
har lært Danmark og vores lokal område lidt bedre at kende og himlen var 
knap så tæt af krydsende charterfly, som den plejer at være.
Til gengæld var der mere pres på  vore skove og på de lokale museer og 
parker.
I Virum og Sorgenfri er vi rigtig gode til at passe på hinanden og hjælpsom-
heden denne sommer har været rigtig god.

Selv om vi på avisen har haft ferie, betyder det ikke, at vi ikke har lavet 
noget. Vi har været rigtig meget rundt hos lokale ildsjæle, og det vil være et 
af de temaer vi bringer i de næste numre Vi vil gerne besøge lokale ildsjæle 
som brænder for det de laver og er med til at styrke sammenholdet i vores 
dejlige lokalområde.
Vi har allerede haft fat i nogle i denne avis, men mange flere vil vi besøge til 
de næste aviser.

Husk også at bringe nyheder til os, når du har noget på hjerte  - vi elsker når 
lokale kommer til os, i redaktionen for at bibringe avisen nyt spændende 
indhold.

Selv om de fleste starter på arbejdet efter ferien i disse dage, og skolerne 
snart er i gang igen, så er det stadig sommer, og vi synes alle, vi har lidt 
sommer til gode.
Med det gode vejr og solen kommer der desværre også alger i vandet. Tjek 
derfor skiltningen ved Furesøen, før du bader – det er ikke farligt men meget 
ubehageligt at bade i algerne. Du kan også finde informationerne om bade-
vandskvaliteten på kommunens hjemmeside.
Fortsat god sommer fra redaktionen

NB! Bemærk: avisen inviterer til fødselsdagsmorgenbord den 22. august, 
men mere om det i næste nr. af avisen der kommer den 16. august. Hold øje med badevandet

i Furesøen

Så er en ny avis på gaden
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Forleden kom jeg forbi Furesøparken på en aftentur, 
og hvad så jeg ? En flok piger/kvinder dyrke yoga til 
solens aftenstråler og med udsigt til Furesøen – nok 
det flotteste scenarie man kan tænke sig til yoga.
Det hele iscenesat af Caroline Amalie Falkenberg, 
som mange læsere vil kunne huske som tidligere 
redaktør af Virum-Sorgenfri Avis.
Caroline er en lokal ildsjæl, der bl.a. andet har startet 
den meget populære Facebookgruppe Virumpigerne, 
og det er gennem denne gruppe, der er inviteret til 
udendørs yoga. Det er gratis at deltage, og alle kan 
være med – blot man tilmelder sig.
Arrangementet har været afholdt hele sommeren, 
onsdag aften hvis vejret tillader det, og det fortsætter 
lidt endnu – hold øje med det på Facebook.
Arrangementet er meget populært, for Caroline ved, 
hvad hun gør, når hun til svag musik og overfor de 

Udendørsyoga i Virum
Kommunens parker bliver flittigt benyttet og Furesøparken er ingen undtagelse.

fremmødte gennemfører et nøje tilrettelagt pro-
gram.

Det gode ved at være i parken er pladsen. Der er 
ingen begrænsninger for deltageantal – man skal 
blot huske sin egen yogamåtte. 

Tidligere har Caroline Amalie Falkenberg været 
ansat i et yogastudie indendørs, men det satte Coro-
nakrisen en midlertidig stopper for.
I stedet for bare at sidde og vente til bedre tider, gik 
Caroline i gang med at udvikle sit eget koncept, hvor 

Yoga - også online.

hun ville tilbyde Yoga online – 
så de, der ikke kunne dyrke yoga 
i et studie, kunne gøre det hjem-
me i stuen. 
Efter at have prøvet online yoga 
af i en periode, og konceptet lod 
til at holde, besluttede Caroline 
sig for at gøre alvor af det, og 
åbnede et firma.  Alt var sat i 
system, og kunderne begyndte at 
tilmelde sig. 

Firmaet fik navnet ”&Yoga”, og der er rigtig mange 
muligheder for at dyrke sin yoga hjemme frem for i 
et studie.
Caroline mener helt klart, at online yoga er kommet 
for at blive – ikke som erstatning for den traditio-
nelle yoga i studiet, men som et alternativ.
Hos &Yoga kan man vælge, dels at følge under-
visningen på de tider man har valgt sig ind på, dels 
tage nogle af de timer, der ligger fast på hjemmesi-
den, og som er frit tilgængelige for alle medlemmer 
med et månedligt abonnement. 
Undervisningen er professionel, varieret, alsidig og 
kreativ, da Caroline har en fortid som elitegymnast 
og har danset ballet på højt niveau.  
Du finder &yoga på facebook eller www.ogyoga.dk

Af Hans-Jørgen Bundgaard

Af Hans-Jørgen Bundgaard

Vel nok Danmarks bedste udsigt til en yogatime

Caroline Amalie 
Falkenberg



Side 6Virum-Sorgenfri Avis • 1. august 2020  

Mgl. artikel om bogudlevering på gymnasiet

Lionsbutikken er genåbnet
På grund af Coronakrisen har Lions genbrugs-
butik på Frederiksdalsvej107 (bag ved det gam-
le telefonhus) været lukket siden 11. marts. Nu 
er den åbnet igen, der er gjort grundigt rent, og 
butikken overholder selvfølgelig myndigheder-
nes krav med hensyn til afstand og hygiejne.
I butikken sælges nyt og gammelt, porcelæn, 
glas, pynteting, bøger og meget, meget mere.
Lions tager med tak imod gode effekter hver 
lørdag mellem 10 og 12. Butikken kan ikke tage 
imod møbler. Det er der desværre ikke plads til. 
Alle midler, der kom-
mer ind fra salg i Lions 
butikken, går ubeskåret 
til velgørende formål.
Lions Virum har været 
aktiv i Virum i over 
50 år med at indsamle 
midler til at donere til 
godgørende formål 
lokalt, nationalt og 
globalt. I dag er Lions 
Butikken på Frederiks-
dalsvej den væsentlige 
indtægtskilde for Lions 
Virum.

Grillkyllinger på Engbakken
Fra 1. august kan du få lækre grillkyllinger på 
Engbakken. Der er tale om en udvidelse fra det 
eksisterende pizzaria.
Latinos Chicken hedder den nye grillbar.
Ejeren Adem Secilmis ser meget frem til hans 
nye koncept, der udover friske grillkyllinger, 
også har en flot salatbar og for dem, der ikke 
ønsker kød, kan han servere en lækker vege-
tarsandwich.
Som åbningstilbud kan du få 20% rabat på alt 
take away i august måned.

Du finder også Latinos Chicken på facebook. Blot søg 
efter navnet.

Stand up er ikke kun for de unge-

Midt i juli måned, på en af de gode solskinsaftener, 
fortalte Henrik-Høyer Hansen anekdoter og røverhi-
storier hos Social Grill i Sorgenfri. 
På trods af det gode havevejr havde mange fundet 
vej til arrangementet for at høre historrier fra et langt 
liv. 
Det er ikke sidste gang at Henrik-Høyer Hansen 
kommer og fortæller historier fra det virkelige liv. 
Læg bl.a. mærke til nye datoer her i avisen..
Henrik er i øvrigt også kendt om Pyt-manden.

Unge og gamle hørte på Henrik-Høyer hansens ”Røverhistorier”

Adem Secilmis
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For tredje år i træk udstiller kunstnere fra ”Åbne 
Døre i Lyngby-Taarbæk” i Lyngby Nordre Møl-
le. Succesen fra de to foregående år følges op 
af endnu en gruppeudstilling med eksempler på 
værker fra de vidt forskellige kunstnere. I perio-
den 6. – 20. august fyldes møllens to etager med 
malerier, tryk, keramik, bronzeskulptur, mosa-
ik- og fotokunst, og som noget nyt præsenterer 
gruppen et fælles værk samt en videoinstallation, 
som kan ses på møllens førstesal.

Der er fernisering torsdag den 6. august kl. 13.00 
til 18.00, og alle er velkomne. (Udstillingen 
åbnes officielt kl. 16.00 med tale af borgmester 
Sofia Osmani)

Som de foregående år vil kunstnerne på skift 
være til stede i møllen, så der er mulighed for 
at få en snak om kunsten og en guidet tur rundt 
i udstillingen - ganske i tråd med Åbne Døres 
formål, nemlig at skabe dialog mellem kunstner 
og publikum - at bygge bro mellem mennesker.

De udstillende kunstnere er:
Anne Bjørkmann (mosaik), Evelyn Christensen 

10 kunstnere fra Åbne Døre udstiller i Møllen 
Sommerudstilling i Nordre Mølle

(maleri), Dorte Dyrlund (maleri & tegning), Jytte 
Høeg (skulptur), Randi Jeppesen (maleri), Mari-
anne Palner (keramik), Anne Grethe Pind (maleri), 
Ann-Mari Rasmussen (keramik), Lone Sjølund (male-
ri), Tina Strømann (foto & keramik).

Der er gratis adgang, og udstillingen er åben tirsdag 
til fredag kl. 13.00 til 18.00, lørdag og søndag kl. 
11.00 til 16.00. Mandag er udstillingen lukket. 

Loppemarked ved Virumhallerne starter igen

Vi har nu været lukket i maj, juni og juli måned, 
men søndag den 16. august starter vi igen. Vi vil 
de efterfølgende 6 søndage være på arealet foran 
Virumhallerne. Vi har 50 stadepladser, som koster 
250 kr (incl. et bord) + gebyr.
Vi glæder os til at komme i gang igen. Vi vil 
selvfølgelig overholde de regler, som sundheds-
styrelsen har meldt ud. Der vil være skilte samt 
mulighed for afspritning. 
Læs mere om loppemarkedet på www.virumlop-
pemarked.dk
Stadepladser bestilles på www.loppeportalen.dk
Mette Uhd Jepsen, som har været med i alle årene, 
vil være til stede og hjælpe alle søndagene.
Der vil også være mulighed for at komme på toi-
lettet i hallen.

På gensyn!
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Hos Pelican Self Storage kan de snart fejre tiårs-
jubilæum. Det er nemlig tæt på de tider, hvor man 
kan se tilbage på ti spændende år, hvor firmaet 
inddrager mere og mere af Schous attraktive byg-
ninger på Skodsborgvej 48. I dag er alt udnyttet, og 
der er gang i den fra tidlig til silde.

Noget nyt er kommet til
Travlt det var der også i gamle dage. Jeg cyklede 
forbi de selvsamme bygninger i midt halvtredser-
ne, når jeg kørte til og fra skole. Om morgenen var 
der et rend af driftige damer med ternet tørklæde 
om håret, og der var godt gang i cykelklokkerne, 
for frem skulle de. Også mændene flokkedes med 
deres høje herrecykler omkring de mange ind-
gangsdøre. Når jeg pjækkede fra skole og kom den 

En historie om Pelican Store  
Fællesskab - det er noget med gensidig fodslav.  Man kan godt være sammen hver for sig.

vej forbi sad kvinder i klynger og kaglede, mens 
de tændte den ene cigaret efter den anden. Kom 
man efter frokostpausen kunne man se de efter-
ladte tomme cigaretpakker. De fyldte godt op, og 
hovedsagelig sås det næsten nye mærke ’Kent’ og 
den gode arbejdersmøg ’Eifel’.

Men i dag er det en ganske anden sag. Der er sta-
dig heftig aktivitet. Den vældige virkelyst er stadig 
stor; mange biler kører forbi, nogle med trailere 
andre godt læssede. 
Og så er det, at jeg ser den helt nye bygning. Når 
man er på vej ind, så ligger den til højre blot fyrre 
meter fra Skodsborgvej. Den ligger dér og ligner 
en hel solstråle.

Fleksibelt kontorhotel og lager
Hele bygningen … den ligger på egen matrikel med 
betegnelsen 48A, er shinet op med fine materia-
ler. Og så kommer de vigtigste: hele bygningen er 
gennemrestaureret så snedigt, at der er noget for en 
hver smag. Har man brug for ren opbevaring, så er 
det kælderen, der kalder, og man kan her jonglere 
mellem størrelser fra de helt små og op til fest-
salstørrelse. Der er ingen smalle steder; og servicen 
er i top. Det samme er rengøringen inklusiv muse-
garanti. De er ude, før de kommer ind.
På næste etage, den høje stue fristes man til at sige, 
er der lagerlokaler med hylder, hvor man kan få det, 
som det behager. Typisk til on-line-salg. De men-
nesker fotografen og jeg mødte var svært tilfredse. 
Der er stadig plads.
Når jeg ser på helheden og tager førstesalen med. (I 
må lige vente med godbidderne om den etage) … 
så er der en tanke, der slår mig. Det er fælleskabet, 

og alt hvad der dermed kommer af gode energier. - 
Prøv lige at høre. 
Vi går først ud i gangen og op ad trappen til før-
stesalen. Også her skinner solen gennem de store 

Sådan ser Den gamle Fabrik (Schous Sæbehus med mere) ud fra 
sydsiden. I dag er det Pelican Store. Husene er nu malet hvide. Det 
første hus i billedet til højre har næsten samme farve som i fordum-
stid. For enden af de to husrækker ligger det nye kontorfællesskab. 
Foto: Steen Øllgaard.

Her ses det nyistandsatte kontorfællesskab-hus. Det er lige til højre, 
når man kommer fra Skodsborgvej. Foto: Steen Øllgaard.

Der arbejdes allerede flittigt i nogle af de mange lokaler. Bord, skabe 
og reoler hører med. Foto: Steen Øllgaard.

Af Thomas Leo Hansen

og man kan godt være alene sammen med andre
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vinduer primært vendt mod syd og nord.
Når man træder ind ad døren til hele førstesalen… 
Der er mening med at kalde det hele førstesalen, 
for det er tilsyneladende et stort rum på størrelse 
med seks tennisbaner. Vi spadserer ned ad gangen 
i et optimistisk tempo. På begge sider er der kon-
torlokaler af forskellige størrelser. Humlen her  er 
at kontorlokalerne er inddelt af glasvægge. Da jeg 
var inde i et kontor på cirka 30 kvadratmeter med 
lukket dør, kunne intet høres af den hurlumhej, der 
var i gangen og i de øvrige kontorer. Tim og Rune 
var fyr og flamme og fortalte med ildhu om alt det 
fælles, der følger med. Det kan tage pusten fra de-

fleste: I flæng nævnes fri te og kaffe, fri serviceret 
online-printer, mageløs møblering, delekøkken og 
fælles udendørsterrasse. Jeg glemte lige gratis ren-
gøring, og jeg har sikkert svedt noget ud. Listen er 
lang. 
De folk, der rent faktisk arbejdede der, da vi kom, 
skulle senere have fællesfrokost og fri afspænding 
inklusiv planken. Vi blev spurgt om vi ville med. 
Jeg takkede nej, for planker er noget man går ud 
ad. Fotografen ville godt deltage mest, tænker jeg, 

fordi han har sin medfødte ballast.
Nu kommer der noget, der fik mig op af stolen. Et 
temmelig stort areal var dækket med skriveborde, 
med tilhørende hyldelandskab. Den høflige Rune 
fortæller, at man kan leje et skrivebord med den 
samme adgang til rengøring og forplejning mm. 
for 1975 danske kroner og det er pr. måned.
Sikken et fællesskab; og hvilken synenergi.

Tilbage til 2010
Det var Claus Mathisen der visionært fik den idé, 
at etablere Pelican opbevaring. Til lykke til ham 
både med dekaden og de mange filialer i hele 
landet og Sverige og Finland. Alt dette bare fordi 
han læste Rasmus Klump som lille. I dag sidder 
han som Ceo i Nrep, der er en overbygning til det 
hele.
Er der nogen, der kan huske Rasmus Klumps gode 
ven Pelle?

Tilbage i tresserne
Jeg ser for mig de mange kvinder fra dengang på 
deres cykler med en lille taske og en madkasse. 
Tasken hænger på styret og madkassen er på ba-
gagebæreren med sit røde gummibånd. Hvad ville 
de mange smukke og forhåbningsfulde kvinder 
ikke sige, hvis de så stedet i dag?

 
 

 

Foto: Steen Øllgaard

I glas og ramme ... Her ses dagligleder Tim Bruhn og Rune Petersen.  
Steen Øllgaard tog fotoet.

I et andet lokale er der gang i idéudvikling i det lyse kontor. Foto: 
Steen Øllgaard.

Rune Petersen, ansvarlig for salg, markedsføring og investering. 
Han sidder i det åbne kontorfælleskab. Her har hver person sit 
skrivebord og reol- og skuffearrangement. Alt er lyst og luftigt. 
Foto: Steen Øllgaard.
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 Da jeg begyndte at se de sjove og fantasifulde video-
er, som Marlene Kejser har lavet sammen med sogne-
præst Kristian Tvilling, var jeg med det samme solgt. 
Hun virkede som det, man i mine forældres generati-
on, kaldte et rigtigt livstykke. Fuld af skægge påfund 
og perfekt på skærmen, nærmest parat til at optræde 
i et tv-program som Ramasjang. Og forleden måtte 
jeg simpelthen opleve hende face-to-face, så vi fik en 
aftale i stand i Virum Kirke.

Inden jeg tog derned, bad jeg en række personer, 
voksne som børn, om at stikke mig ét ord, som de 
syntes karakteriserede hende. Og jeg fik disse ord på 
blokken: ”Ildsjæl”, ”solskin”, ”overbevisende”, ”nys-
gerrig”, ”imødekommende”, ”hjertelig” og ”inklude-
rende”.
Da jeg ankom til kirken, så jeg, at der i en blå reol 
stod såkaldte ”kreaposer”, som børnene i Virum 
kunne komme og hente. Poserne, havde jeg læst på 
kirkens Facebookside, indeholdt forskelligt, som bør-
nene kunne lave festlige fantasidyr af. Meningen var 
så, at børnene næste dag kunne stille deres kreationer 
på hylderne. 
Marlene kom ud og tog imod mig med et stort smil, 
og da vi sad bænket med en kande kaffe, lagde jeg ud 
med at spørge om hendes baggrund.
- Jeg kan høre, at du kommer fra Jylland.

Spasmager og skærmtrold
I Virum er alle vilde med Marlene Kejser – ikke mindst børnene
Af journalist Kim Engelbrechtsen

- Rigtigt, men kan du også høre hvorfra i Jylland, 
jeg kommer, spurgte hun.
- Århus? Der er sådan lidt ”slingrer ned ad Vester-
gade” i din dialekt.
- Ja, jeg er fra Århus, hvor jeg blev uddannet i 
dramaturgi og journalistik og begyndte at spille 
teater.  
- Nå, så er det derfor, at du gør dig så godt på en 
skærm?
- Haha, tak, men jeg havde faktisk ikke beskæfti-
get mig så meget med film og tv, før Kristian og 
jeg kastede os ud i at lave videoer, som vi lægger 
på kirkens Facebookside. 

Har eget teaterselskab
- Hvor har du optrådt på teater?  
- Jeg har blandt andet været på Gellerupscenen, 
en amatørscene, hvor vi spillede familieteater 
og stykker om etniske forskelle, som der jo er i 
Gellerupparken - Ja, vi har faktisk optrådt om alt 
lige fra det og så til Bølle Bob. Jeg har også været 
inde på Rosenteateret i Århus, og så begyndte jeg 
på dramaturgi, og i forbindelse med det startede 
jeg mit eget teaterselskab, ”Det andet Scenarie” 
sammen med to andre studerende. Det har jeg 
så stadigvæk og kører ved siden at jobbet her i 
Virum Kirke. 
- Hvad ligger der i navnet ”Det andet Scenarie”? 
- Ja, hvad tænker du? 
- Øh, tja, bob-bob - måske at der findes en anden 
virkelighed? 
- Det kan du godt sige. Vi prøver at tænke alterna-
tivt og i anderledes løsninger. Vi arbejder sådan, 
at vi altid tager teateret ud af teatersalen, vi spiller 
på andre locations, det kan være markeder, festi-
valer og kirker. Og mens coronaen var på sit høje-
ste, turnerede vi rundt i baggårde i København. 

 

Her har Marlene stillet krea-poser frem til børnene. Poserne 
indeholder ting, de kan lave fantasidyr ud af. Børnene stiller 
så deres kreationer tilbage i reolen dagen efter.

Optræden i baggårde i København - foto: Anders Nørregaard
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baggårde, da coronaen var på sit højeste
 
- Kan du leve af det? 
- Vi startede med at optræde gratis, men i takt med 
at vi blev mere professionelle, er vi dag i den situ-
ation, at vi får løn, når vi optræder. Men jeg synes, 
at det er en fed kombi at have en fast indkomst og 
så køre de der projekter ved siden af. Og så har mit 
firma faktisk lavet et samarbejde med kirken. Vi 
lavede teaterforestillingen ”Biblen på 45 minutter”, 
og den turnerer vi så rundt med, vi skal – forhåbent-
lig – ud på vores tredje turne nu her til vinter.
- Nej, hvor godt. Hvor meget er du egentlig ansat 
hernede i kirken? Vel ikke på fuld tid?
- Jo, det er på fuld tid, altså 37 timer om ugen, men 
så tager jeg et par uger fri, når vi skal ud at turnere. 
Kirken havde aldrig haft en kommunikationsmed-
arbejder før, så jeg var den første, der fik stillingen, 
og jeg var nok ikke det oplagte valg, for der er jo 
mange, der bliver uddannet specifikt til et sådant 
arbejde i kirkerne. Den uddannelse hedder ”Kri-
stendom, kultur og kommunikation”, men jeg tror, 
at min baggrund med teater, drama og journalistik 
alligevel gjorde dem, jeg var til jobsamtale hos, 
interesserede. Jeg tror, de netop gerne ville have 
en, der kunne komme med ideer til nye aktiviteter 
– specielt for børnefamilierne, som der jo bliver 
flere og flere af herude i Virum. Der var ligesom et 
behov der, der skulle dækkes.

Stort fokus på børnene
- Men er du ansat specielt med henblik på børnene, 
eller…?
- Min stilling er delt op i to. Der er en kommunika-
tionsdel, hvor jeg arbejder med kirkeblad og hjem-
meside, og de der ting. Den anden del handler om 
aktiviteter, som egentlig er for alle aldersgrupper, 
men som har et stort fokus på at udvikle tiltag til 
børn og børnefamilier.

- Som nu det her med kreaposerne, for eksempel? 
- Ja, plus aktiviteter som vores lasagnegudstjenester 

og hold for minikonfirmander, og alt det der.
- Hvornår flyttede du til Djævleøen? Du bor i Køben-
havn, ikke?
- Jo jeg flyttede til København for syv år siden og bor 
nu i Vanløse sammen med min kæreste, der er inge-
niør – og også meget kreativ. 
- Har I børn?
- Nej, ingen børn – endnu!
- Du har ikke lokal tilknytning til Virum?
- Nej, men det har jeg jo så fået. 
- Hvorfor er det vigtigt for en kirke at have en kom-
munikationsmedarbejder, synes du?
- Kirken konkurrerer jo med alle de andre aktivitets-
tilbud, der er i dag og kirken bliver nødt til at kunne 
formidle de ting, den har at byde på, ud til folk, man 
skal være på de rigtige platforme. Så jeg tænker, at 
det er ret vigtigt, at kirken har en kommunikations-
medarbejder, der kan tage sig af de ting. Og jeg kan 
se, at der er flere og flere kirker, der søger kommuni-
kations og aktivitetsmedarbejdere. 
- Mødes I engang i mellem?
- Vi har et kommunikationsnetværk her i Lyngby-Ta-
arbæk, hvor vi kan udveksle ideer. Vi skal faktisk 
mødes for første gang i næste uge. 
- Tror du på Gud?
- Jeg har en følelse af, at der er noget, der er større 
end det enkelte menneske, og jeg synes, at kirkens 
budskab om næstekærlighed er enormt vigtigt. Og 
jeg kan godt lide ritualer, hvor man er fælles om 
noget.

Skaber åndehuller til travle Virumfamilier
- Hvad er vigtigt og stort for dig?

Isabella stiller sin flotte skildpadde, der er blå med hvide 
prikker på, ind i krealandskabet

Arkivfoto
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- I forhold til mit arbejde er det vigtigt for mig at 
være med til at skabe nogle rammer, hvor folk kan 
finde nærvær, have det sjovt – og måske også kom-
me til at tænke over nogle større ting i livet. Jeg har 
på fornemmelsen, at der er mange mennesker her i 
området, som har travlt med jobs og karrierer, og her 
kan vi spille en rolle ved at invitere dem ind til aktivi-
teter, hvor de kan være nærværende med deres børn. 
Og vi slutter tit af med fællesspisning, så forældrene 
ikke behøver at lave aftensmad, når de kommer hjem. 
Vores alternative gudstjeneste ”Åndehuller” er en 
mulighed for travle folk til at komme ned i gear, ud af 
hverdagens trummerum og give sig tid til fordybelse 
og refleksion – til bare at være i et rum sammen med 
andre og blive guidet igennem forskellige ting, som 
f.eks. lystænding. 
- Og hvad er vigtigt for dig selv rent personligt. 
- At være åben og inkluderende. Jeg kan godt lide 
Kirkens Korshærs slogan: ”Alle mennesker er noget 
værd”.

Der er kommet mere kreativitet i kirken
Jeg havde fået nys om, at familien Tange har haft 
gode oplevelser i kirken, efter at Marlene startede. 
Så dem besøgte jeg en af de dage, hvor solen bagte 
fra morgen til aften. De bor i et skønt hus i det gamle 
Virum med roser i det meste af den velplejede have. 
Vi flyttede et havebord ind i skyggen, og jeg fik en 
hyggelig snak med moderen Nina og børnene Anna på 
15 år og Sara på 11 år
Nina sagde, at der helt klart er kommet mere kreativi-
tet i de fire år, Marlene har være ansat. 
- Hun lader børnene være med i forskellige aktiviteter 

og har taget varmt imod os som familie. Vores 
piger har f.eks. været med til lasagnegudstjene-
sterne, der er en halv times børnegudstjeneste 
med temaer fra biblen og til julearrangementer-
ne. Marlene er en imødekommende og hjertelig 
person, der er på kram med mange. 
Sara fortalte, at hun udover lasagnegudstjene-
sterne også har været med til en såkaldt lanter-
neworkshop og lysoptog, der er en slags kyndel-
misse for børn. 
- Vi fik udleveret materialer til at lave lanterner 
af, sagde Sara. Hun rejste sig straks fra have-
stolen og strøg ind i huset og hentede en fin og 
farverig lanterne, som hun har lavet og stadig 
har stående på sit værelse. Hun fortalte videre, at 
hun også har været med til aktiviteten ”Minikon-
firmand”.
- Her lærte vi kirken bedre at kende, og Marlene 
lavede sjove lege med os, f.eks. skulle vi en dag 
lave en præstekjole og en præstekrave. Kjolen 
lavede vi med skraldeposer, og kraven lavede vi 
af toiletpapir. Da vi var færdige, udnævnte vi én 
til at være præst, og så fik han kjolen og kraven 
på. Det var rigtig sjovt.
Storesøster Anna fortæller, at hun har været 
frivillig medarbejder til lasagnegudstjenesterne, 
hvor børnene leger lege med bibelsk indhold, 
f.eks. har de optrådt med fortællingen om Noahs 
ark. Og så er belønningen en gang lasagne. 
- Jeg har også været frivillig til aktiviteten ”Ån-
dehuller”, som Marlene har indført. Det er stille 
gudstjenester, hvor stressede familier kan få lov 
til at finde roen i en stund i kirkens rammer. 

Mor Nina og børnene Sara og Anna siger samstemmende, at der er begyndt at ske mange sjove ting oppe i kirken

fortsættes
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- En af mest synlige og alternative aktiviteter, 
Marlene har fundet på, var da hun og Kristian 
blev klædt ud som engle og firet ned ad muren 
fra kirkens tårn. Vi kørte faktisk forbi dagen 
inden, da de havde generalprøve. Der sker vir-
kelig mange sjove ting oppe i kirken.

Her kan du se Marlenes video af børnenes 
kreadyr:
https://www.facebook.com/
watch/?v=598445624186619

Marlene udsætter sognepræst Kristian Tvilling for lidt af hvert – og han er 
med på den værste, selv det at blive firet ned som engel fra kirkens tårn. Se 
tidligere billede

Og her kan du se en video fra Åndehuller - en 
gudstjeneste på højkant (om tro og tillid)
https://www.facebook.com/Virum.kirke/vide-
os/550836425474259/

Og her er en video af Marlene i kirkens kælder, 
som Kristian gerne vil have ryddet op i, hvilket 
han ikke får lov til – for alt kan bruges kreativt:
https://www.youtube.com/watch?v=Vo70ftnH1w-
Y&feature=youtu.be

Endelig kan du se en video om baggårds-perfor-
mancen ”LysLevende”, hvor Marlenes teatergrup-
pe tog rundt i københavnske baggårde og spredte 
lys, musik og glæde. En gruppe studerende fra 
Københavns Unviversitet lavede i den forbindelse 
dette fine portræt af projektet:

https://www.facebook.com/detandetscenarie/vide-
os/742648683229579/

Se nogle af Marlenes videoer 
nedenfor:
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Lyngby-Taarbæk Kommune sætter to mio. kr. af til 
et tilbud om genoptræning
De ældre på plejecentrene, der er svækkede efter tre 
måneders nedlukning i forbindelse med COVID-19, 
skal kunne modtage målrettet træning. Det blev 
vedtaget på et møde i Lyngby-Taarbæk Kommunes 
social- og sundhedsudvalg   tirsdag den 30.6. Alle 
i udvalget - K, A, V og SF - var enige om, at der er 
behov for hurtig og fælles handling. Og borgmester 
Sofia Osmani (K) fremskynder nu processen. 
- Vi har haft en indledende debat i kommunalbe-
styrelsen, og aftalen med de øvrige partier er, at 
jeg igangsætter en borgmesterbeslutning, så ikke 
vi skal vente til efter ferien, siger Sofia Osmani til 
Virum-Sorgenfri Avis. 
Hun oplyser, at der afsat op til to mio. kr. til ordnin-
gen, der dækker alle plejehjem i kommunen og alle 
beboere (ca. 500 borgere). Pengene skal bl.a. bruges 
til flere terapeuter og indkøb af aktivitets- og træ-
ningsredskaber med det formål intensivt at træne og 
behandle alle beboerne på plejecentrene individuelt 
og i fællesskab. Indsatsen udløber, når alle beboe-
re har fået et ordentlig løft, så de kan få livslysten 
tilbage.

Ekstra støtte til plejehjemsbeboere

- Ud fra en faglig vurdering af behovet bliver det et 
tilbud til beboerne - der er dermed ingen der påtvin-
ges noget mod deres vilje, siger hun.
Om det bliver fastansatte medarbejdere eller et sam-
arbejde med private behandlere er ikke afklaret. 
- Vi har bedt forvaltningen finde en model, der sik-
rer hurtig igangsætning. Det er dog vigtigt at sige, 
at ekstra-træningen ikke starter i morgen - det tager 
lidt tid at få de rette faglige kompetencer i hus og 
udredt borgernes behov. Netop derfor har vi valgt 
at gå igang nu, fremfor at vente til efter ferien. For 
vi mener, det haster, og ved, at opgaven tager tid at 
løse, siger Sofia Osmani.
Bodil Kornbek (S), som har været initiativtager til 
projektet, udtaler:
- Det er en hjertesag for mig, at de mest sårbare 
ældre bliver hjulpet NU! 

Solgården

Bodil Kornbæk                                Sofia Osmani
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Portræt af en virksomhed
Denne gang:  Sinatur Hotel Frederiksdal og konferenceaf Hans-Jørgen Bundgaard

Som lokale borgere kender vi jo allesammen 
Hotel Frederiksdal, når vi kører af bagvejen til 
Lyngby eller skal ned og nyde naturen i skoven, 
eller på vandet eller blot skal købe en is.
Men hvor godt kender du til selve hotellet og dets 
mange muligheder.
Jeg har selv været der adskillige gange til forskel-
lige festlige lejligheder, men dennegang havde jeg 
sat direktør Claus Nielsen stævne for at høre lidt 
mere om hotellet som lokal arbejdsplads, spise-
sted og eventsted.

Den gamle Frederiksdal Kro brændte
I 1964 brændte Frederiksdal Kro, der lå lige over 
for den gule rejsestald. Jeg husker selv hvordan 
jeg som barn stod og kiggede på resterne og hu-
sker især den store pejs midt i billedet, der stod ret 
alene i rummet hvor alt andet var brændt.
Kroen blev ikke genopbygget, men grunden blev 
købt af milliardær og storentreprnør, tømrerme-

ster Aage V. Jensen der  til manges frustration fik 
lov at bygge et moderne hotel som erstatning for 
kroen.
Et hotel i naturskønne omgivelser. Hotellet blev 
indpasset fint i omgivelserne, hvad Aage Jensen 
givetvis sikrede gennem sin store interesse for 
naturbeskyttelse.
Hotellet blev bygget  i samme stil som en række 
lignende hoteller som Aage V. Jensen byggede 
rundt om i landet. Hotel Hvide Hus kom det til at 
hedde som resten af hotelkæden.
Aage Jensen var i øvrigt medinvestor og for-
gangsmand i forbindelse med byggeriet af Lyngby 
Storcenter.

I dag hedder hotellet som bekendt Sinatur Hotel 
Frederiksdal og Konferance og ejes, sammen med 5 
andre hoteller af Danmarks lærerforening.

Coronakrisen ramte også Hotellet, men ikke
så hårdt som andre hoteller. 
Da jeg besøgte hotellet blev jeg  mødt af direktør 
Claus Nielsen i receptionen. Claus Nielsen var givet-
vis en direktør der fra første færd viste sin inderlige 
interesse for at drive hotellet på bedste vis og med 
fokus på en god personalepolitik og en drift udfra 
bæredygtige normer. Jeg blev præsenteret for ho-
tellets kodeks der virkelig viser at der er tale om en 
helt unik måde at drive et hotel.
Det har været svære tider under coronakrisen, og 
været dyrt men Claus 
Nielsen havde endnu 
mere ondt af sine kolleger 
i København end af sit 
eget hotel, for selv om 
det har været lukket ned 
et par måneder, har tiden 
efter været nogenlunde 
besøgt for turisterne, 
der i år hovedsageligt er 
danske har fundet ud af at 
hotellet ligger i et pragt-
fuldt område, lige op af 
Mølleåren og med skov rundt om, og alligevel kun et 
kvarters køretur til København.
Dertil kommer, at der er sørget for alle tænkelige 
værnemidler så gæsterne kan være sikre på at kun-
ne opholde sig helt trygt på hotellet uden risiko for 
smitte.. Hotellet er med sine 60 værelser ikke så stort 
og Claus Nielsen kunne da også godt tænke sig 20 
værelser mere, men han er godt klar over det kan 
være en langsommelig proces, da denne udbygning 
skal ske uden at det går ud over naturen.

Claus Nielsen er kendt med branchen, da han har  
arbejdet med hoteldrift gennem de seneste 30 år, 
heraf8 år som direktør i Sinatur Hotel Frederiksdal 
og konferance..
Claus har arbejdet sig dennem systemet, startende 
med at sætte stole op på det lokale hotel Comwell 
Borupgaard som han endte med at arbejde i gennem 
20 år. De seneste år som direktør.Sideløbende med 

Frederiksdal kro efter branden i 1964

Direktør Claus Nielsen
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sit arbejde i hotelbranchen, har Claus uddannet 
sig indenfor bl.a. ledelse,  diplomlederuddannel-
se, bachelor og MBA , så han fortsat er rustet til 
de krav der måtte være i fremtiden.
Privat bor  Claus  i Ålsgårde med samlever og tre 
børn.
Selv om Claus Nielsen bor langt fra sin arbejds-
plads, engagerer han sig meget i lokalsamfundet 
dels gennem bestyrelsesposter i VUC og supple-
ant i Vidensbyen, ligesom han samarbejder med 
en klasse (kommende 7,kl.) fra Lindegårdsskolen 
i Lyngby.
Klassen er kommet på hotellet siden 1. klasse og  
ca. 3 gange om året deltaget i arbejdet på hotellet 
som en slags erhvervspraktik.

Bæredygtig hoteldrift.
Ser man på det kodeks der ligger for sinaturhotel-
lerne er der tale om et hotel der har sølvmærket i 
økologi. Alle produkter der kan laves selv bliver 
lavet af egne kokke. 
Hotellet har således egne bistader og har netop 
lejet 500 m2 af Frederiksdal Slot, så de fremover 

ønsker at være selvforsynende indenfor frugt og 
grønt.
Al frugt der serveres er årstiden frugter fra 
Danmark – man ønsker ikke at benytte sig af 
frugter der skal transporteres fra den anden side 
af kloden og man sikret sig at benytte så få leve-
randører som muligt så mindst mulig kørsel fra 
lastbiler skal udlede diesel i naturen.
Det er altid dansk frugt fra de forskellige årsti-
der der serveres, og alle produkter er certificere-
de og fra bæredygtige virksomheder. Det bety-
der derfor at hotellet snart er co2 positivt.   

En del af lokalsamfundet.
Claus Nielsen fortalte mig at langt de fleste 
fester der blev afholdt på hotellet er med lokale 
borgere. Hotellet har også faste arrangementer 
som man kan tilmelde sig, og der vil være pla-
ner om flere i fremtiden. 

Jeg spurgte bl.a. til den nyligt renoverede lade på 
den anden side af vejen.
Her havde man foreløbig planer om at kunne lave en 
oktoberfest og et julemarked. 
Under mit besøg blev jeg vist ned i vinkælderen der 
Frederiksdal ligger jo lidt for sig selv, som en perle 
tæt op af Virum og Sorgenfri, men der er ingen tvivl 

om at der er gode muligheder for fremtidige arran-
gementer på hotellet og Claus Nielsen er åben for 
forslag fra alle borgere omkring de muligheder der 
måtte være for et samarbejde omkring arrangemnter 
for lokalsamfundet og andre der måtte have interesse 
i at deltage.

Claus Nielsen i hotellets vinkælder, med sine hyggelige rustikke omgi-
velser m, rummer gode muligheder for vinsmagningsarrangementer.

Hotellet er nabo til bådfarten.

Hotellet har egen produktion af Honning
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af Kim Engelbrechtsen

af Niels-Kristian Pedersen

Lidt lokalhistorie fra VirumSorgenfri-Avisens område 
Lidt om Virum Kirke        

 
Landsbybeboerne måtte gå den lange vej til Lyng-
by Kirke, der ligger på toppen af en bakke ved 
Mølleåen, et vadested, hvor Lyngby Mølle og 
Lyngby Kro er placeret. Turen gik i gamle dage ad 
Kirkestien, som begyndte ved Gammel Kaplevej 
over markerne forbi Lottenborg og til Kongens 
Lyngby. Et stykke af stien er endnu bevaret gemt 
bag Sorgenfrivænget ud mod jernbanen fra 1864. 
Selve landsbyvejen, oprindeligt Virumvej, nu Vi-
rumgade med markveje mod Holte, Frederiksdal og 
ud til Kongevejen, så folk i hestevogn kunne kom-
me til Lyngby Kirke om søndagen til gudstjeneste.

Da Virumbønderne blev selvejere i 1767, har de 
sikkert allerede snakket om at få bygget en kirke i 
Virum. Virum fik meget tidligt en prinsesseskole 
anlagt allerede i 1721 af prinsesse Sophie Hedvig, 
der holdt til i Frederiksdal i ”Det lange Huus på 
Bakken”. I skolen kunne så afholdes overhøring, 
som ellers foregik i hjemmet, ved konfirmations-
forberedelse. Endelig i 1904 blev et Missionshus 
opført i den østlige ende af landsbyen, nu nedrevet. 
Det ville i dag have ligget midt i krydset Grøn-
nevej/Virumgade. Her kom så en af præsterne fra 
Lyngby Kirke og forrettede gudstjenesten dog uden 
altergang. Dåb, konfirmation, bryllup og begravelse 
foregik i Lyngby Kirke. Vi skal helt frem til efter 
Første verdenskrig og i 1930’erne, hvor en større 
tilflytning til området var startet. I 1934 rejstes en 
kirkesag om at bygge en kirke. En lang rejse var 

ved at slutte.
 Krypten under Virum Kirke. 1937.
 
Den første præst ved Virum Kirke var præsten 
P.V. Høier (Johansen). P.V Høier blev ansat i som 
kaldskapellan 1,11.1932 for Lyngby og Lundtofte 
Menigheder samt Virum-Sorgenfri Distrikt. Det 
vil sige, at han afholdt bl.a. gudstjenester på den 
nye VIRUM SKOLE fra 1920 inden krypten under 
Virum Kirke blev indviet i november 1937.

                   

Kirkebakken 10, Virum Kirke, år 1938. Virum Kirke i sin oprindeli-
ge skikkelse. Hele kirken blev udvendigt færdigbygget, men indven-
digt måtte man nøjes med at bruge krypten frem til 1940. Kirken 

P.V.Høier
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Tidligere blev alle kirkelige handlinger, som 
dåb, konfirmation, bryllup m.m. afholdt i 
Lyngby Kirke. Der var ikke råd til at ”møble-
re” kirkekrypten, så inventaret fra Missionshu-
set bygget 1904, der blev nedrevet i forbindel-
se med Grønnevejs anlæggelse i 1936 - ville 
næsten ha’ ligget midt i krydset Grønnevej/
Virumgade - blev brugt i kirke- krypten. I juni 
1940 blev kirkerummet indviet. P.V. Høier 
blev sognepræst i Virum Sogn, der først blev 
adskilt fra Lyngby Sogn 1942. I 1983 udgav 
Greens Forlag i Sorgenfri bogen ”Søndag er 
vor Herres dag” med 20 af hans prædikener.

Virum Kirke 2018

Søndag er vor Herres
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  Kort nytKort nyt
Det gamle landbrugsmuseum 
 
Som et led i klargøring og renovering og for-
beredelse til nybygning af Classic Car House 
er Lyngby-Taarbæk Kommune blevet bedt om 
tilladelse til nedrivning af gamle bygninger  og 
fundamenter af tidligere bygninger. På Konge-
vejen 79-85. Der er tale om ældre bygninger 
som ikke skal bevares og renoveres i forbin-
delse med det nye projekt.De bygninger der er 
tale om er skraveret med rødt på tegningerne.
Hovedbygningen (det gamle landbrugsmuse-
um) og Virumgårds hovedhus skal renoveres 
og fjernes ikke.
Tilladelse er givet fra kommunen og nedt6ag-
ning af bygningerne finder sted snarest.

Ny folder om Lyngby-Taarbæk Kommune

Der er  netop udarbejdet en ny folder om Lyngby-Ta-
arbæk, som kan inspirere både lokale og gæster ude-
fra til at opleve nogle af alle de mange muligheder, 
der er i Lyngby-Taarbæk for vandreture, cykelture, 
ture på vandet etc.
 
En trykt udgave kan hentes på bl.a. Stadsbiblioteket 
og  Borgerservice.  
https://www.ltk.dk/et-smut-ud-til-lyngby-taarbaek

Cirkus Arli og Cirkus Baldoni kommer til Virum

Med nogle måneders ”coronaforsinkelser”kommer 
der endelig cirkus til byen 
Først kommer Cirkus Arli og besøger Furesøpar-
ken den 3. og 4. august og dernælst kommer Cir-
kus Baldoni og slår teltet op, også i Furesøparken. 
Det sker i weekenden den 22 - 23. august.
For begge cirkus´ gælder naturligvis at de tager 

deres forholdregler i forbindelse med corona.
Billetter kan bestilles på hhv. www.cirkusarli.dk 
og www.baldoni.dk. hvor I også kan læse mere om 
programmerne for de to cirkus´.

Cirkus Arli kommer den 3-4 august
Cirkus Baldoni kommer den 22-23 august
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Dokumentarfilm om det gamle Virum

Den 29. august er der premiere på en dokumen-
tarfilm om det gamle Virum. Filmen vises - gra-
tis - på storskærm på plænen mellem Frederiks-
dal 8 og 10 kl. 20 – med mindre det styrtregner. 
Filmen, som er produceret af Johannes Voss, 
Event Media, bygger på samtaler, han har haft 
med en kvinde ved navn Gurli, som har boet i 
samme lejlighed på Frederiksdalsvej i 70 år. 
- Den er historisk interessant, da Gurli fortæller 
om de 11 gamle butikker på Hasselvej og selve 
torvet, siger Johannes Voss.
Han har desuden bl.a. indslag med folk, der 
arbejdede for købmand Bjerregård og en ivrig 
biografgænger, der startede med at komme i 
Virum Bio i 1946.
Virum-Sorgenfri Avis dækker naturligvis begi-
venheden løbende.

Filmen kommer også til at ligge på YouTube.

Teaser: https://www.facebook.com/
watch/?v=3383936091657163

Matas gør coronatiltag permanente

Ekspedienter med visirer, afspritning af testere, ny 
skiltning og nye håndspritstandere er en del af den 
nye virkelighed, som Matas’ kunder og medarbejde-
re fra denne uge møder i landets 270 butikker.
Og selv om Matas allerede følger myndigheder-
nes anbefalinger, indfører kæden nu en række nye, 
permanente tiltag, der skal reducere smitterisikoen i 
butikkerne både nu og i fremtiden, fortæller kæden i 
en pressemeddelelse.
– Coronavirussen har gjort os alle meget opmærk-
somme på, hvor stor indflydelse vores adfærd har 
på risikoen for, at vi smitter hinanden. Med en 
certificering af vores medarbejdere og de nye til-
tag i butikkerne er vores 
medarbejdere nu klædt 
endnu bedre på til at sikre 
en tryg butik, hvor kunder 
og medarbejdere har de 
bedste forudsætninger for 
at undgå at smitte hinanden 
med corona eller fremtidi-
ge smitsomme sygdomme, 
siger retaildirektør Allan 
Kristoffersen

Direktør Matas, Allan KristoffersenDantaxi flytter fra Virum

Dantaxi er, efter flere års vækst, vokset ud af 
huset i selskabets nuværende domicil på Konge-
vejen i Virum. Allerede for et år siden måtte salg- 
og marketingafdelingen flytte til en midlertidig 
lokation. Til september samles medarbejderne og 
afdelinger på Krogshøjvej i Bagsværd.
Dantaxi’s administrerende direktør Carsten 
Aastrup forklarer, at det er med vemod, at sel-
skabet efter 38 år forlader Virum, men gælder sig 
over, de nye muligheder det kommende hoved-
sæde åbner for:
”Det er ingen hemmelighed, at vi altid har be-
fundet os godt i Virum. I takt med at selskabet 
igennem årene er vokset, har vi, siden 1982, haft 
adresse på tre forskellige lokationer på Konge-
vejen. Vi har faktisk medarbejdere, der nu skal 
flytte arbejdsplads for fjerde gang.

Dantaxi flytter
fra Virum

Sommerkoncert på Frederiksdal Slot

Frederiksdal Slot erstatter rækken af sommerkon-
certer med en gratis udendørskoncert:

den 28. august klokken 19.00 

Livgardens Musikkorps spiller i gården foran  
Frederiksdal Slot.

Gratis adgang fra kl 18. Medbring egen klapstol. 
Book billet via www.frederiksdalslot.dk
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Nye elever på Virum Gymnasium

Onsdag den 12. august begynder 13 nye 1.g 
klasser på VG. De vil blive taget godt imod af et 
veluddannet elev-tutorhold, der skal følge dem til 
slutningen af deres grundforløb. I løbet af grund-
forløbet skal eleverne igennem forskellige studie-
retningspræsentationer, så de kan tage stilling til, 
hvilken af de 14 studieretninger de gerne vil gå 
på indenfor naturvidenskab, samfundsvidenskab, 
sprog og musik. I uge 45 begynder alle eleverne 
på den valgte studieretning i den klasse de skal 
følge, indtil de bliver studenter 2023.
- Vi glæder os til at få huset fyldt igen, men vi 
følger naturligvis myndighedernes retningslinjer 
nøje med masser af håndspritstationer og afstand 
mellem eleverne, siger VG´s rektor, Mette Kyne-
mund.

For et år siden blev årgang 2019 1. g´erne budt velkommen af 
sidste års tutor

Som i et eventyr fik vi endelig taget hul på uge 26, 
Studenterugen. Ikke en uge som vi plejer at have 
den her på VG, men ud fra COVID19-omstændig-
hederne en ganske fin uge, vi kan være stolte af.
Mandag den 22. og 23. juni fik alle 3.g eleverne 
og et par 4.g Team Danmark-elever studenterhuen 
på hovedet. Det var to dejlige dage, hvor eleverne 
med højtidelighed fik overrakt deres karakterblad 
med både standpunktskarakterer og karaktererne 
på de skriftlige fag de havde været til eksamen i 
samt deres SRP-karakter. Det var første år med det 
nye SRP (StudieRetningsProjekt), hvor alle ele-
verne skulle forsvare deres skriftlige SRP-opgave 
mundtligt. Vi havde 352 elever til SRP-eksamen 
og de klarede sig overmåde godt. Det kan de og vi 
kun være stolte af. 
VG fik et nyt flot banner, som rigtig mange elever 
blev fotograferet under.

Vejret var heldigvis meget flot fra kl. 10.00 mandag den 22. juni.

Efter 30 minutter gik den enkelte elev med pårø-
rende hjem, så der hele tiden kunne komme nye 
familier til. Det fungerede rigtig fint.

Virum Gymnasium tog afsked med 352 studenter
Lige før sommerferien holdt Virum Gymnasium translokation på en lidt anderledes måde.

Af uddannelsesleder Pia Gars

Af uddannelsesleder Pia Gars

Studenterfoto - med afstand

Alle vores dejlige gårde blev fyldt med glade studenter.
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Efter en lang og ufrivillig nedlukning af Salonerne 
kan jeg med glæde meddele, at jeg åbner igen med 
den første salon den 27. august 2020.

"Frederic de Coninck og Næsseslottet" er en 
fortælling om  en lokal seværdighed, men også 
fortællingen om en særdeles farverig og foretag-
som personlighed.
Et fint navn, et godt omdømme og de rigtige for-
bindelser er vigtige for en købmand.

Særligt når han handler med luksusvarer og sla-
ver over hele verden. 
Det havde de Coninck (1740 - 1811) og han blev 
meget rig. 

Læs mere om den aktuelle salon i næste nummer 
af avisen eller på www.birgithald.com

Frederic de Coninck

Næsseslottet

HALDs SALONER åbner igen. 

Translokationen blev også holdt noget anderledes end 
den plejer. Alle 13 klasser blev dimitteret fra hver deres 
lokale ad to runder. Først kl. 9.00 og derefter kl. 11. In-
den højtideligheden blev alle klasserne fotograferet ude 
på sportspladsen i det smukke vejr med god afstand.

Rektor Mette Kynemund holdt sin tale fra Studiesalen 
og alle kunne følge med på storskærme i de forskel-
lige lokaler, da der var tale om live-streaming til alle 
lokaler samtidig. Talen kan høres på VGs Facebooksi-
de. Musiknumrene med 3m og skolens jazzband samt 
elevtalen af August og Luna fra 3s var blevet optaget 
på video og blev vist på storskærme i de enkelte loka-
ler. Eksamensbeviser blev overrakt af klassens TKL 

(TeamKlasseLeder) og legater blev delt ud af 
skolens ledelses-repræsentanter. Herefter var det 
tid til den traditionsrige vogntur rundt til de stolte 
forældre, familie og venner.
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Naturen er nu en habil kunstner. Se blot på himlens skyer.  
Her er der malet aftenstemning ved Virum Gadekær

Og her har himlen dekoreret min bil. Den 
plejer at være sort. 

Opkaldt efter roskildebispen Ingvar Hjort, som i sin 
tid som bisp (1280-90) ejede Hjortholm. Man kunne 
tro, at Hjortholm er opkaldt efter Ingvar Hjort. Men 
det kan næppe være tilfældet, idet borgen nævnes i 
kilderne med navnet Hjortholm allerede i 1275 – fem 
år før Ingvar Hjort blev biskop.  
Det, der taler imod at borgen er opkaldt efter Ingvar 
Hjort, er, at Hjortholm nævnes med dette navn alle-
rede i 1275, fem år før han blev biskop. Det modsatte 
kan faktisk være tilfældet. I middelalderen var efter-
navne og tilnavne ikke var faste. Ingvar kan derfor 
meget vel have fået stednavnet Hjort (-holm) som 
tilnavn.

Det er meget få rester der idag er tilbage af selve det gamle 
voldanlæg. Går man tættere på kan man fornemme fortidens susen 
ved voldgraven.
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