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Gurli har
boet i
samme
lejlighed i
70 år

Den lokale videofotograf Johannes Hansen
har lavet en film om
Gurlis liv på Frederiksdalsvej nr. 8.
Filmen havde premiere
i lørdags. se side 17
Dette billede er fra 12. august, den dag Gurli havde boet i sin lejlighed i 70 år.
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Efteråret er over os
Ligesom vi har haft et meget usædvanligt forår, en helt speciel sommer, må
vi nok se i øjnene, at vi også får et efterår, der ikke helt er, som det plejer at
være.
Forsamlingsforbudet er med til at ændre på vores traditionelle mønstre, ikke
mindst i foreningslivet, hvor man skal vænne sig til at være sammen på en
anden måde, når nu de mange indendørs aktiviteter går i gang.
Meget at det sædvanlige liv kan stadig foregå online, selv om skoler og
gymnasiet atter er samlet til undervisning, men hele tiden med tanke på
coronaen.
Sprit og mundbind har indtaget dagligdagen, og sådan vil det nok stadig
være en tid endnu.
Jeg hørte at salget af læbestift er gået ned, for hvem vil smukkesere sig
under et mundbind, mens salget af øjenskygge er steget, for øjnene er da
heldigvis ikke tildækket.
Vi har mange gange talt om, hvordan vi gerne vil have, at Virum og Sorgenfri skal være rene byer.
Derfor kan vi kun opfordre til, at man ikke smider sine mundbind på jorden,
men lægger dem i skraldespanden eller tager dem med hjem og smider dem
ud derhjemme.
I Virum og Sorgenfri har vi været rigtig gode til at passe på os selv og hinanden.
Der er ikke specielle målinger på Virum og Sorgenfri, men generelt ligger
Lyngby-Taarbæk Kommune i den lave ende hvad angår smitte, sammenlignet med vore nabokommuner.
Vi bør som bysamfund fortsat stå sammen og hjælpe dem, der stadig ikke
bevæger sig så meget ud og ellers sørge for at overholde de almindelige
simple regler, som vi jo alle kender.
Der er stadig sprit i det offentlige rum – det er vigtigt at holde fast, så vi
undgår smitte.
Med dette fødselsdagsnummer, som det jo er, da vi nu har eksisteret som
avis i 2 år, ser vi frem til endnu et godt år i redaktionen – vi er rigtig glade
for den modtagelse, og glæder os til, at også du vil bidrage til avisen i
fremtiden.

Hans-Jørgen Bundgaard
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Istandsættelse af de private fællesveje inden overdragelse

Hvad betydningen har den mangelfulde besigtigelse af de private fællesveje for den enkelte grundejer, som
Lyngby-Taarbæk kommune har ladet udføre i forbindelse med overdragelsen.
TL-Engineering ved Tim Larsen, Parkvej 5, 2830 Virum

Alt dette var formentligt ikke opstået, hvis
privatvejsloven ikke var
blevet ændret, og Lyngby-Taarbæk ikke havde
fået et påbud om at
afvikle ”kontrakterne”.
Alle kan jo ikke komme
i første række med at få
vedligeholdt deres vej,
og derfor er der nødvendigvis nogen, der bliver
tabt i svinget, nu da
Tim Larsen
kontrakterne skal afvikles i utide, og derfor må stå med hatten i hånden, da
det aldrig blev deres tur til at få vejen istandsat inden
kontrakternes eller serviceaftalernes opsigelsesdato.
Lyngby-Taarbæk kommune besluttede derfor, at alle
ikke istandsatte veje med en kontrakt eller serviceaftale skulle gennemgås for at sikre, at der mindst er 5
års restlevetid tilbage for den enkelte private fællesvej efter overdragelsen af vedligeholdelsesspligten
til de enkelte grundejere. Det er i og for sig også en
smuk tanke, men der er altid en slange i paradiset.
Besigtigelse af de private fællesveje
Lyngby-Taarbæk kommune foretog som forberedelse
til overdragelsen en ”Besigtigelse af private fællesveje og stier med vedligeholdelseskontrakt med kommunen, 2018”, som rapporten hedder. Den kan i sin
helhed downloades fra Lyngby-Taarbæk kommunes
hjemmeside, hvis nogen skulle have lyst til at læse
den.

Billede fra asfalt på Engbakken

Problemet er bare, at den næsten kun indeholder
blanke sider, dvs. at det er vurderet, at næsten
alle de private fællesveje er i så god og forsvarlig
stand, at de uden yderligere tiltag kan forventes at
holde de næste 5 år uden væsentlige vedligeholdsomkostninger. Hermed skulle den smukke tanke så
være opfyldt, og alle være glade!!!
Dette har bare ikke været tilfældet, og her kommer
slangen ind i billedet.
Lyngby-Taarbæk Kommune (eller deres rådgiver) har helt eller delvist vendt det blinde øje til i
forbindelse med besigtigelsen og set på helt andre
ting end det, der skal observeres ved et såkaldt
”vejsyn”. I besigtigelsesrapporten står bl.a. at:
Container placeret på fortov ved nr. 3 og fortovet
trænger til gule majs – hvad det så gule majs er for
noget? Noget tyder således på, at øjnene har været
rettet på noget helt andet end på vejene.
Utilfredshed med resultatet af besigtigelsen
Det har dog vist sig, at der burde have været mere
kød på de blanke sider i besigtigelsesrapporten end
tilfældet er, da nogle ejerlaug og grundejerforeninger var så utilfredse med konklusionerne i besigtigelsesrapporten for deres veje, at de efterfølgende
betalte for at få udarbejdet tilsvarende besigtigelsesrapporter fra uvildige rådgivende firmaer, og
her fremkom der dokumentation for, at siderne
ikke burde være så blanke, som tilfældet var for de
pågældende veje.
Ifølge de uvildige rapporter burde siderne i besigtigelsesrapporten fra Lyngby-Taarbæk kommune
i stedet have været fyldt med flere alvorlige anmærkninger, hvad angår vejenes tilstand og dermed deres forventede restlevetid.
Påtale over for Lyngby-Taarbæk kommune,
men for døve ører
Den store forskel i mellem resultatet fra de uvildige rådgivere versus besigtigelsesresultaterne i
rapporten fra Lyngby-Taarbæk kommune blev da
også påtalt over for Lyngby-Taarbæk kommune,
men her talte man for døve ører. Dette fremgår
fortsættes
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fortsat

tydeligt af det notat, der efterfølgende er udarbejdet af Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed,
Trafik og Mobilitet, og som blev præsenteret på
et møde i Teknik og Miljøudvalget afholdt d. 12.
august 2020.
Af notatet fremgår følgende:
At der ikke er noteret noget i vejbesigtigelsesrapporten, er et udtryk for, at der ikke har været noget
at notere i forbindelse med vejsynet det pågældende år. En vej, hvor der ikke er noteret noget ud for,
er således vurderet til at leve op til god og forsvarlig stand på besigtigelsestidspunktet. Der kan
være opstået skader på vejen i tidsrummet mellem
besigtigelsesrapporten og overdragelsesdatoen.
Er disse indrapporteret, er der udført det relevante
arbejde på disse veje, så vejen er overleveret i god
og forsvarlig stand.
De alvorlige skader, der efterfølgende blev påpeget i rapporterne fra de uvildige rådgivende
firmaer sker ikke inden for så kort et tidsrum, i
dette tilfælde 2 år og uden vintre af betydning, så
noget må være gået galt med den af Lyngby-Taarbæk kommunes eller den tilknyttede rådgivers
gennemgang af tilstanden af de mange km private
fællesveje i kommunen. Det er vist lidt en omgåelse af sandheden at efter indrapportering er der
udført det relevante arbejde på disse veje, så vejen
er overleveret i god og forsvarlig stand. Det tyder
opfølgende besigtigelsesrapporter fra de uvildige rådgivende firmaer på. Alvorlige skader i en
asfaltbelægning kan ikke afhjælpes med en gang
hattelak, dvs. en gang bitumen efterstrøet med
små granitskærver. Det varer ikke længe inden de
alvorlige skader igen kommer frem til overfladen.

delvis undermineret og derved mister sin bæreevne.
Dette giver sig tilkende ved de mange langsgående
revner i belægningen, der kan ses hvor kantstenen
er nedsunket eller helt trykket ned, så der ved selv
moderate regnskyl står klart vand i rabatten eller på
fortovet. En efterfølgende frostperiode vil bevirke,
at asfalten krakelerer og totalt mister sin bæreevne
inden for en relativ kort periode.
Dette forhold kunne tydelig ses på Engbakken i
det tidlige forår i 2010, hvor asfalten lige pludselig
smuldrede på grund af nedsivende vand i de mange
revner og sprækker og med mange skift mellem tø
og frost. Dette var også omtalt i Det Grønne Område på daværende tidspunkt.
Afsluttende bemærkning
Spørgsmålet er så: Har der været kompetente folk
i Lyngby-Taarbæk kommune eller hos deres rådgiver til at vurdere tilstanden af de private fællesveje
i forbindelse med overdragelsen, efter kommunen
har været tvunget til at opsige kontrakterne og serviceaftalerne om drift og vedligehold af de private
fællesveje.
Desværre tyder noget på, at det ikke har været tilfældet, når den af kommunen eller deres rådgivers
vurdering af vejenes tilstand overvejende er fyldt
med blanke sider, hvor mange af siderne burde have
været fyldt med ”røde” anmærkninger, som det
tydeligt er dokumenteret i rapporterne fra tilsvarende besigtigelser udført af uvildige og meget erfarne
rådgivere inden for netop dette felt.

Ligeledes er andetsteds anført:
Kantstens funktion vurderes, og har kantstenen
stadig den effekt, at den leder vandet, så er der
intet trafikfarligt ved en nedsunket kantsten og den
vil ikke blive oprettet.
Nu er det jo ikke sådan, at en kantsten har noget
med trafikfarlighed at gøre. Nej – en kantsten er
skabt til at lede regnvand bort fra vejarealet og hen
til den nærmeste afløbsbrønd, og hvis kantstenen
er nedsunket, vil vejvandet løbe ud over kanten
og synke ned i terrænet og ende under vejbanen
med det resultat, at vejen i værste fald bliver

Billede fra Parkvej
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Hav tillid til din indre stemme
Ny bog af Anne Grehe Pind

Vi skal i langt højere grad lytte til, hvad vores indre
stemme fortæller os. Det er budskabet i en ny bog,
skrevet af kunstmaler civilingeniør Anne Grethe
Pind. Hendes eget liv har taget adskillige drejninger, fordi hun har haft modet til at handle tillidsfuldt på de budskaber, hendes intuition har givet
hende. Blandt andet gennem sine malerier.
”Mit liv har taget mange uventede drejninger, fordi
jeg har haft modet til at handle på de budskaber,
jeg løbende har fået. Gevinsten har været et meget
meningsfyldt liv, hvor jeg er endt med at stå ved
mig selv og slippe de
ting, som gjorde mig ked
af det. Det er jeg meget
taknemmelig for i dag,”
fortæller Anne Grethe
Pind.
I juni 2020 udgav hun sin
første bog Kunsten at se
– i natur og maleri. Det
er en spirituel bog om

personlig udvikling. Anne Grethe Pind viser læseren, hvordan hun gennem maleprocesser og møder
med naturen er blevet vejledt af sin indre stemme til
at se sit liv i nye perspektiver. Bogen viser
tillige eksempler på den
indsigt, som hendes
kursister har fået gennem Mindful Maling.
Få bogen fragtfrit tilsendt fra Forlaget Pind
for 269 kr.
Send din adresse, email
og mobil nr til info@
forlaget-pind.dk

Anne Grethe Pind
Kunstmaler, civilingeniør
forlaget-pind.dk
galleripind.dk
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Fotografering af kollegie frabedes
af Jan Carlsson

Jeg bor på et kollegie på Skovridergårdsvej i
Virum.
Bygningen er ca. 100 år gammel og har været en husholdningsskole for rigtigt mange år
siden. Dette giver en meget mærkelig tendens,
hvor folk mener at fordi de har boet her for 40+
år siden, så berettiger det dem til at gå ind på
kollegiets grund (der altså er privatejet i dag)
og tage billeder af bygningen og vores vinduer.

heder, eller foreligger der i øvrigt særligt skærpende
omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 6
år. Som særligt skærpende omstændighed anses navnlig tilfælde, hvor forholdet er begået under sådanne
omstændigheder, at det påfører andre en betydelig
skade eller indebærer en særlig risiko herfor.
§ 264 a Den, der uberettiget fotograferer personer,
der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Det samme gælder den, der ved hjælp af kikkert eller andet
apparat uberettiget iagttager sådanne personer.

Det burde ikke være nødvendigt at skære det ud
i pap, men åbenbart:
Vi er mange mennesker der synes at dette er
enormt ubehageligt og krænkende, da dette er
vores hjem. Det er i øvrigt også drøn ulovligt.
Så lad venligst være med at bruge vores have
som hundepark eller museum, hvor alt skal
fotograferes. Det er ikke en seværdighed. Det er
et HJEM. Et PRIVAT hjem. Og uvedkommende
der går ind på vores grund og tager billeder af
os eller vores hus vil blive anmeldt til politiet
fremover.
Jeg ved ikke hvor meget jeg får ud af at slå det
op herinde, da jeg kan forestille mig at folk der
kommer og fotograferer, muligvis kommer langvejsfra, når de lige er på ferie. Men nu prøver
jeg alligevel.
Tak for forståelse.
Således skriver Felicia Petersen på Facebooksiden Virum-Sorgenfri By – Vi hjælper hinanden.
Skal vi se rent juridisk på det er det en overtrædelse af Straffeloven.
§ 264
Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder
straffes den, der uberettiget skaffer sig
adgang til fremmed hus eller andet ikke
frit tilgængeligt sted,
skaffer sig adgang til andres gemmer 		
eller undlader at forlade fremmed områ
de efter at være opfordret dertil.
Begås de forhold, der er nævnt i stk. 1,
nr. 1 og 2, med forsæt til at skaffe sig
eller gøre sig bekendt med oplysninger
om en virksomheds erhvervshemmelig-

Kollegiet på Skovridergårdsvej

Virum-Sorgenfri Avis • 1.september 2020

Side 9

Portræt af en virksomhed

Denne gang: Nybolig - Virum

af Hans-Jørgen Bundgaard

I det centrale Virum ligger som bekendt fem
ejendomsmæglere – de fleste af dem i mondæne
hjørnebutikker. Som formand for handelsforeningen er jeg tit blevet spurgt, om vi dog ikke har en
indflydelse på, hvem der lejer sig ind.
Det har vi som Handelsforening ingen indflydelse
på, og når alt kommer til alt, kan vi da være glade
for, at der trods alt er liv i butikkerne frem for at
de står tomme hen.
Jeg var forleden på besøg i en af dem, Nybolig på
Virum Torv.
Selvom ejendomsmæglere for mange, ikke er en
butik man besøger dagligt, vil forretningen gerne
åbne sig mod lokalsamfundet og man altid er velkommen til en snak, også selv om man ikke lige
står og skal sælge sin bolig.
Nybolig i Virum ejes af Stig og Mads – to navne
som efterhånden er velkendte i Virum og omegn
- De to ejendomsmæglere går meget op i, at de
med de to fornavne slår fast, at de har et personligt
forhold til Virum og Sorgenfri.
De købte i fællesskab forretningen i Virum for ca.
2 år siden efter sammen at have drevet Nybolig i
Lyngby i 8 år.
Med den store konkurrence der er blandt ejendomsmæglere, er det afgørende at kunne finde en
niche, der er anderledes end konkurrenternes, og
det er præcis det, som Stig og Mads gør.
De er begge opvokset i hhv. Virum og Lyngby
Stig er opvokset på Hjelmsvej, som er en sidevej

Nybolig på Virum Torv

til Fuglsangvej. Han er derfor både som barn og
ung kommet mange steder i Virum, har benyttet
fribadet, er døbt i Virum Kirke og kender området rigtig godt. Det betyder, at han kender godt
til de nære områder, og det kan få betydning for

salg af huse, når man f.eks. ved en fremvisning kan
præsentere mange detaljer omkring de huse der ligger
tæt på det der er til salg.
På samme måde har Mads det, han er blot opvokset i
Lyngby, men har de samme muligheder overfor kunderne i Lyngby med et indgående lokalkendskab.
Mads er opvokset i Hjortekær og har gået på Trongårdsskolen mens Stig som nævnt er opvokset i
Virum, men gik på Lyngby Privatskole, men den daglige omgang med kammerater, indkøb m.m. foregik i
Virum.
Vi kom lidt ind på salget i forbindelse med Coronakrisen. Man skulle måske tro, det var gået ned, men
det har rent faktisk været rigtig godt og uden prisfald
på husene.

Mads og Stig

Stig stod blandt andet i spidsen for salget af lejlighederne på posthusgrunden og der var udbudt i alt 19
lejligheder - og kun to af dem er endnu ikke blevet
solgt.
Vi nævnte indledningsvis at en ejendomsmægler kan
høre til de lidt mere ”kedelige butikker”, men her
understreger Stig, at de føler sig godt tilpas på deres
hjørne af torvet, hvor der faktisk er en del liv med
megen tilstrømning til både madbutikken, bageren og
den nye blomsterforretning.
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Holms Optik bliver til Nyt Syn Holms Optik
Holms Optik bliver til Nyt Syn Holms Optik
Den 1. juli skiftede Holms Optik navn til Nyt
Syn Holms Optik. Indehaver Kirsten Holm sætter
fortsat kursen og glæder sig over, at samarbejdet
med Nyt Syn allerede har vist sig som en gevinst
for hendes kunder.
Siden Holms Optik i Virum den 1. juli skiftede
navn til Nyt Syn Holms Optik og blev en del
af Nyt Syn, har butiksfacaden fået et nyt look,
men ellers er det meste, som det altid har været i
butikken på Geels Plads. Og fordi Nyt Syn er en
frivillig kæde, der ejes af optikerne selv, er det
fortsat indehaver Kirsten Holm, der styrer slagets
gang i butikken.

Ny børneafdeling hos Holms optik

haft et stort udvalg af børnebriller i høj kvalitet, men
hun har nu lagt ekstra energi i at få indrettet en ny
børneafdeling, der inviterer til udforskning af børnebrillerne.
Mere tid til kunden
Kirsten Holm glæder sig over at kunne trække på Nyt
Syns kompetencer inden for blandt andet faglighed og
markedsføring. Kirsten har altid prioriteret at give sig
god tid til sine kunder, og nu har hun mulighed for at
stille endnu skarpere på at give den bedste service til
hver enkelt kunde.

Kirsten Holm under en synsprøve

– Jeg har fået en ny facade på butikken, men det
er stadig mig, der sætter dagsordenen. Det er mig,
du møder i butikken, og jeg giver stadig den samme gode service til alle mine kunder. Så på den
måde er det meste faktisk, som det plejer at være,
siger Kirsten Holm.
Nye eksklusive brands og briller i børnehøjde
Hos Nyt Syn får Kirsten Holm mulighed for at
forhandle brillestel fra flere nye brands, og hun
ser frem til at kunne tilbyde et endnu bredere
udvalg af brillestel af højeste kvalitet med brilleglas i verdensklasse fra ZEISS. Hun sætter en
ære i at håndplukke de brillestel, hun forhandler i
butikken, og det er kun stel af højeste kvalitet, der
slipper igennem nåleøjet.
Nyheder fra det danske brillemærke Fleye er bare
én af de nyeste tilføjelser til sortimentet, og som
noget helt nyt er butikken også blevet udvidet
med et børnehjørne. I flere år har Kirsten Holm

– Når jeg udfører en synsprøve, er det vigtigt for mig
tage tiden til at forstå og se hele mennesket – ikke
bare to øjne. Ved at trække på Nyt Syns kompetencer,
kan jeg bruge mindre tid på administrativt arbejde og
lægge endnu mere af min energi i at yde den bedste
service for mine kunder, så de får det optimale ud af
deres syn, siger Kirsten Holm.
Nyt Syns tydelige fokus på faglighed og kvalitet matcher Kirsten Holms kompromisløse grundighed, og
der er ingen tvivl om, at det er et stærkt samarbejde,
der også i sidste ende vil komme den enkelte kunde til
gode.
– Samarbejdet med Nyt Syn kan inspirere og styrke
mig yderligere, og samtidig har jeg min frihed til at
drive butikken, som jeg vil. Derudover glæder jeg mig
til den faglige sparring med mine nye dygtige kolleger, siger Kirsten Holm.
Nyt Syn er en frivillig optikerkæde med 59 butikker
fordelt over hele landet. Nyt Syn har etableret et tæt
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partnerskab med den internationale glasleverandør ZEISS. Nyt Syn har skabt et brand, der står
for faglighed, passion og høj kvalitet. Læs mere
her: www.nytsyn.dk

Kirsten Holm
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Kontaktrådsmødet i Virumhallen

Helhedsplan i Virum, Sorgenfri Torv, Blåt flag og lån af parker var på programmet
af Hans-Jørgen Bundgaard

Mandag den 17. august blev det halvårlige kontaktrådsmøde afholdt i Virumhallen.
For de der ikke ved afholdes der to årlige kontaktrådsmøder hvor Lyngby-Taarbæk kommune
indkalder Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening til drøftelse om aktuelle emner omkring
Virum og Sorgenfri.
Mødet skulle have været afholdt i foråret, men
var p.g.a. Corona udsat til august måned.
Der var ialt 5 punkter på dagsordenen
Vejprojektet udfor Hummeltofteparken i
Sorgenfri
Vi havde spurgt kommunen til det vejprojegt
med træer og beplantnig på strækningen fra Basecamp og til Jernbanebroen på Hummeltoftevej.
Projektet er i fuld gang men vil foreløbig stop-

Der arbejdes på¨alleen ud for Hummeltofteparken

pe midt på broen, da det normalt vil være en
del af den aftale der foregår mellem bygherre
og kommunen. Det er naturligvis gjort for at
kommunen ikke skal stå for disse anlæg økonomisk.
Vores spørgsmål gik på om vi kunne risikere at
dette vejprojekt kommer til at stå halvfærdigt
i en længere periode, da der foreløbig ikke er
en afklaring omkring Sorgenfri Torv. Svaret
var umiddelbart at det nemt kunne foregå, da
kommunen på den måde undgik at betale for
resten af dette vejprojekt – hvor lang til denne
tidshorisont var, kunne ingen sige noget om.
Sorgenfri Torv
Der var fra ejeren kommet et nyt projekt på
banen, men umiddelbart var der ikke taget
stilling til dette projekt og der vll inden længe
blive udarbejdet en ny lokalplan der tog højde
for den seneste vedtagelse om Sorgenfri Torv,
hvor man bl.a. ændrede bebyggelsesprocenten
for Sorgenfri Torv og ændrede muligheden for

placering af et supermarked mere på Sorgenfri Torv
og til gengæld fjerne muligheden for et yderligere
supermarked på Pendlergrunden.
Derudover var det besluttet at Irma eller et supermar-

Sorgenfri Torv - en svær nød at knække

ked på sydtorvet skal ligge i gadeniveau.
Hvornår der sker noget på Sorgenfri Torv står hen
i det uvisse, for det ligger fast at Irma ikke ønsker
at ligge i gadeniveau men vil ligge nede ved siden
af Netto, og bebyggelsesprocenten gør at det vil
være svært at sikre den nødvendige udbygning af
Sorgenfri Torv ifølge både CBFO der udarbejdede
rapporten for kommunen og for ejeren af torvet K/S
Sorgenfri.
Helhedsplanen i Virum
Foreningen ønskede at være med i en mere detaljeret udarbejdelse af helhedsplanen. Vi har været med
omkring udviklingen af Virum Bymidte siden 2012
og har holdt adskillige møder med kommunen og
borgere der løbende har været med i processen.
Nu da selve projektet skal gennemføres i foråret
2021 ønsker vi fortsat at være en del af detailprojektet, således at vi er med til at sikre at der i høj grad
bliver udført et projekt hvor borgerne der har været
med bliver hørt.

Helhedsplanen for Virum Bymidte bliver gennemført i foråret 20121
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Der var en diskussion om at mange borgere havde forskellige meninger om detaljer i projektet, men vi har
gennem den lange proces et bredt kendskab til de dele
af processen som de deltagende borgere og forretninger har ønsket.
Højt prioriteret er bl.a. lettere overskuelighed i det
centrale Virum med en større sammenhængskraft på
begge sider af Frederiksdalsvej - en belægning på
gangarealer der er stabil og ligger plant således at
gangbesværede, indkøbsvogne, kørestole m.m. har
god bevægelighed i området.
Endvidere er det vigtigt med en god belysning om
aftenen og at der trods disse ændringer stadig vil være
et grønt look og gode opholdspladser.
Blåt flag ved Fribadet
Vi havde en diskussion om hvorfor der ikke var blåt
flag ved Furesøen i år. Det drejer sig om at der er krav
der er skærpet til det blå flag. Dels er der ændrede adgangsforhold tiul fribadet for handicappede i forhold
til tidligere. Derudover kræves der en højere grad af
affaldssortering.
Foreningen mener at vi bør have det blå flag tilbage til
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næste år og vil her i vinterperioden undersøge de
muligheder der er dels via affaldssortering men
ikke mindst få en snak med Frederiksdal Slot
omkring igen at skaffe den fornødne adgang til
fribadet for handicappede.
Der var diskussion om de forskellige flag der er
ved badestederne, men vi mener i foreningen at
vi bør tilstræbe det blå flag bl.a. af hensyn til at
tiltrække turister, men også fordi vi mener at der
bør være lige muligheder for at komme til fribadet for vore handicappede medborgere i forhold
til alle andre borgere.
Regler om afholdelse af arrangementer
Foreningen påpegede at der er forældede regler
omkring afholdelse af arrangementer i parkerne.
Som tilladelser er udformet idag må man godt afholde et arrangement men kravene til dem er helt
umulige, da man f.eks. ikke må køre på græs,
ikke have musik, ikke lave afspærringer, ikke slå
telte eller pavilloner op.
Stort set ingen arrangementer i parkerne kan
afholdes hvis man skal holde sig til disse

Med de tilladelser der gives idag er det ikke muligt at afholde
arrangementer i byens parker.
Vi håber igen på blåt flag i 2021

Danser fra Virum hitter på Youtube
Af Kim Engelbrechtsen

Danseren Nicky Andersen og den sydkoreanske gruppe
BTS, slår alle youtube rekorder. Deres seneste nummer, ”Dynamite” har i skrivende stund haft svimlende
263 mio. visninger. Du kan se det her: https://www.
youtube.com/watch?v=gdZLi9oWNZg
Den 23-årige danser, der er opvokset i Virum og har
gået på Virum Gymnasium, står bag koreografien til
den dans, som udføres af de syv medlemmer af BTS,
der er det HELT store navn verden over inden for
K-pop (Koreansk pop).

Han flyttede sidste år til Hollywood og udsendte
en videooptagelse af sin dans, en slags uopfordret ansøgning, og blev kontaktet af BTS, som
han tidligere har optrådt sammen som baggrundsdanser på Wembley Stadium.
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Virum Kirke er igang igen

masser af spændende arrangementer
af Marlene Keiser

Lasagnegudstjeneste med Bibelbingo
Virum Kirke åbner igen op for masser af aktiviteter hen over efteråret. Et af de første på programmet er lasagnegudstjeneste med den årlige omgang
Bibelbingo torsdag d. 3. september kl. 17.00. Her
gælder det om at finde Noas ark, de ti bud og den
barmhjertige samaritaner og få spillepladen fuld
af bibelhistorier. Sognepræst Kristian Tvilling og
kirke-og kommunikationsmedarbejder Marlene
Kejser er bingo-værter, og der er gode præmier på
spil til de skarpe og heldige. Herefter spises der
lækker lasagne. Man tilmelder sig på www.virumkirke.dk senest 1/9.

vægtigste og mest elskede værker.
Koncerten foregår søndag d. 6. september kl. 16.00
Billetter à 100 kr. kan købes på www.virumkirke.
dk. Der vil være et begrænset antal billetter pga. den
nuværende situation med covid-19.
Fra sprog til sprog – om at oversætte stor litteratur
I Virum Kirke kan man torsdag d. 24. september
opleve Thomas Harder, når han holder foredrag til
eftermiddagsmødet. Han er adjungeret professor ved
CBS, cand.mag. i italiensk og historie, og til foredraget handler det om et oversætte stor litteratur fra
sprog til sprog.
Litterær oversættelse er en kunst og et håndværk,
hvor der kan opstå mange uventede udfordringer undervejs. Hvordan oversætter man f.eks. dialekt, fagsprog, vittigheder, ordspil, faste vendinger? Hvordan
bygger man bro over kulturforskelle? Og skal man
egentlig det? Er der noget, som ikke kan oversættes?

Bibelbingo til lasagnegudstjeneste

Virum Kirke fejrer 250-året for Beethoven
Virum Kirke deltager også i fejringen af 250-året
for Ludwig van Beethovens fødsel med en flot
koncert med Sinfonia Selandia. Under ledelse af
Inge Fabricius, opfører orkestret Egmont-ouverturen samt klaverkoncerterne nr. 4 og 5. Solist er
stortalentet og prisvinderen i Aarhus internationale
klaverkonkurrence 2019, David Munk-Nielsen,
der her tager livtag med to af klaverlitteraturens

David Munk-Nielsen

Thomas Harder tager fat i disse og mange andre
spørgsmål med afsæt i sit eget arbejde med forfattere
som Umberto Eco, Salman Rushdie, Antonio Pennacchi, Giovanni Boccaccio og Giovanni Tomasi di
Lampedua.
Foredraget foregår torsdag d. 24. september kl.
14.30, og som noget nyt skal man reservere sin gratis billet til eftermiddagsmødet på www.virumkirke.
dk grundet situationen med covid-19.

Thomas Harder
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Fornem konfirmandkørsel
af Jan Carlsson

En konfirmand fra Sorgenfri Kirke kunne glæde sig
over den flotte transport fra kirken.
Den gamle brandinspektør bil fra Københavns
Brandvæsen P1 var klar til udrykning da konfirmanden kom ud af kirken.
P1 er i dag tilhørende Brandmuseet under Københavns Brandvæsen, men bor til daglig hos Bjarne
Hørbye som reddede P1 fra en krank skæbne, histo-

rien om P1 ligner meget den grimme ællings.
Bilen blev hentet i meget elendig forfatning efter
en amatør havde lovet at ordne den, det kunne han
bare ikke magte. – Så kom Bjarne til, der skulle sådan en viljestærk type til for at få denne sag klaret.

P1 ankommer til Bjarnes værksted - foto: Bjarne Hørbye

P1 foran Sorgenfri Kirke - Foto: Bjarne Hørbye

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

På billederne kan I se hvordan den så ud da den
ankom til Bjarne som plejebarn og hvordan den så
ud i søndags ved Sorgenfri Kirke.
Bjarne også kendt som TAXI Bjarne, har som
hans navn indikerer en del gamle taxaer der bliver
brugt til bryllupper og jubilæer, et altid festligt
indslag ved enhver festlig begivenhed.
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Der sker noget på det gamle landbrugsmuseum
Parken – et smukt sammenspil mellem nyt og
gammelt
Omgivet af det gamle Landbrugsmuseum på
den ene side og Virumgårds hovedhus på den
anden, ligger parken. Lige nu tilvokset og flere
steder uvejsomt. Men parken gemmer også på
flere smukke, historiske træer. Dem skal der
passes godt på og gøres mere synlige i det nye
anlæg.
Parken er et vigtigt fundament i det fremtidige
Classic Car House, for uanset om du er gæst
i restauranten, museet eller bilhotellet, vil du
altid have udkig til dette skønne område. Sammen med landskabsarkitekterne er der skabt
rammerne til en park, der må bruges, en park
hvor vi kan skabe nogle fælles oplevelser, og
en park hvor man kan nyde samspillet mellem
det nyistandsatte og det velbevarede – både
hvad angår bygninger, parkanlæg og klassiske
biler.
2. etape af parkforberedelserne startede torsdag den 20. august kl. 08.00, hvor der ryddes
ud i de tætte kratbevoksninger, fælder træer og

Kender du app´en Politi?
- af Jan Carlsson

Denne app kan være ret nyttig i visse situationer.
Du går forbi en bil og tænker – gud ved om
den er stjålet – det kan du tjekke med appen.
Den vil også meddele dig hvis køretøjet er
efterlyst for manglende forsikring eller vægtafgift. Du kan så via appen melde hvor bilen er
osv. Og nogle mennesker er jo glade for at få
deres bil igen – specielt hvis den ikke er bygget
om af et vejtræ. Den gælder dog kun til danske
køretøjer.
Har du andre ting du vil tippe politiet om, kan
du også benytte appen.
De to andre funktioner er
Nyheder – f.eks, uddrag af
døgnrapporten samt en liste
over politistationer med åbningstider.
Du kan downloade den
til android og apple og
den virker på alle devices.

beskærer de tilbageblivende (markeret med mørkegrøn,
lysegrøn og røde cirkler på billedet). Arbejdet forventes
færdig når denne avis udkommer.

Virum-SorgenfriAvis
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70 år i samme lejlighed

I weekenden viste Johannes sin film om Gurli fra Virum
af Hans-Jørgen Bundgaard

Fredag aften blev Johannes Hansens nye film
præsenteret i den til lejligheden opstillede biograf i
området mellem de 2 blokke Frederiksdalvej 8 og
Frederiksdalvej 10.
Ca 100 var mødt frem til forestillingen. som foregik helt efter coronareglerne.
Der var linet op til en rigtig hyggelig aften med
salg af popcorn, øl og vand og der var en god
stemning blandt de fremmødte og området var
flankeret af flotte lysformationer i de gamle træer i
haven.
Ligesom filmen skulle gå igang satte regnen ind
og filmen blev forsinket i en halv time, men alle
var ved godt humør under paraplyerne og da først

Der var hyggelig biografstemning før forestillingen

Sikken et cirkus
Mange af os bruger hver eneste dag en GPS og
er rigtig glad for den, men mange har også oplevet, at det ikke altid er den nemmeste vej, den
sender os.
Jeg sad efter en middag med redaktionen og
kiggede ud på vejen, da jeg kunne høre en masse
støj – det var fredag aften, ret sent dagen før
Cirkus Baldoni skulle have forestilling i Furesøparken.
Turneen er lidt anderledes i år end den plejer, så
cirkus kom fra syd mod Virum
Det betød at en GPS førte cirkuskaravanen ad
Virum Overdrevsvej, og de, der kender vejen vil
vide, at der er chikaner hele vejen og forestil jer
en lang cirkuskaravane køre ”slalomkørsel” ned
ad denne vej i mørket.
Jeg selv måtte ud og flytte bilen for, at de overhovedet kunne komme fordi og i den forbindelse
kunne jeg jo følge hele karavanen ned ad vejen.
Med møje og besvær lykkedes det at få alle

En succesrig forestilling - på trods af regnen indfandt sig umiddelbart
efter dette billede er taget.

filmen kørte over lærredet, i bedste drive in stil fik vi
en spændende fortælling af Gurli Alsing der den 12
august i år have boet i den samme lejligheden i bebyggelsen i ikke mindre end 70 år.
Det var en spændende beretning omkring udviklingen
i det centrale Virum igennem de 70 år, men nok mest
spændende for de mange der var mødt op og som havde et kendskab til den udvikling der var sket i Virum
gennem de mange år.
På redaktionen kunne vi godt tænke os at høre fra dig,
hvis du enten selv eller har kendskab til nogen der har
boet i Virum eller Sorgenfri lige så længe, og på den
baggrund kan være med til at bevare og skrive historie
om vores område.
Filmen vil senere kunne ses på You-tube.

vognene igennem, og Cirkus var da på plads lørdag til
tiden, hvor de i øvrigt gav en forrygende forestilling
med jonglører, afklædningsnumre og stærke mænd
– så skulle nogle af vognene have sat sig fast på en
chikane, havde de selv muskelmænd med som kunne
have flyttet bilerne ned på vejen igen.

Selv med en besværlig omvej kom cirkus igang i Virum
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Lidt lokalhistorie fra VirumSorgenfri-Avisens område
Kærgården Virum i tegning, akvaral og fotos
af Niels-Kristian Pedersen

I landsbyen Virum har der aldrig været en kirke
og en kro, selvom Virums historie går helt tilbage
til 1186, hvor Virum omtales i et gavebrev , som
biskop Absalon sender til Vatikanet. Landsbyen
Virum blev på den tid styret fra Hjortholmborgen
af en lensmand indsat af Roskildebiskoppen.
Til gengæld for kirke og kro, kirken kom senere i
1939, ærgeligt nok aldrig en kro, men det var sikkert godt, herom senere i næste nummer af avisen,
ligger der i dag nogle rimeligt velbevarede gamle
gårde og huse, og ved landsbyens gadekær den
smukkeste velbevarede gård opført i 1856-58 af
gårdejer Bent Bentsen (1799-1867) medlem af det
første Forstanderskab i 1841 i Lyngby sogn.

Gården blev i 1954 købt af Lyngby-Taarbæk Kommune. Kommunen gården navnet Kærgården,
hvilket var meget naturligt som nabo til gadekæret.
Navnet Kærgården var nyt og ikke specielt spændende. Indtil salget af gården blev den altid omtalt
som Den gule Gård eller Brd. Petersens gård. Gården havde ikke noget navn ifølge skødet.

Kærgården. Akvarel af kunstmaler og forfatter Yaakov Guterman.
Israel. 1985

Kærgården. Tegning Jan Møller. Virum i streg. 20 tegninger fra
Virum. Forlaget Zac. 1986

Tegningen viser gården set fra syd. I 1980’erne
dannede de store, gamle kastanietræer et massivt
løvhang både mod nord og syd. Se tegning fra
1947 af A. Melskens. Her i 2020 har flere af de
smukke, men gamle træer, måttet ladet live.

Ved borgmester Paul Fennebergs (1907-1982) og
kommunalbestyrelsen forordning blev der indrettet
to æresboliger i stuehuset. Ind flyttede forfatteren Knud Sønderby (1909-1966) og hustru Inge
(1910-1994) i vest. Mod øst forfatter og instruktør
Oluf Bang (1882-1959) og hustru Guri Schade
(1914-1977). I gårdens længer indrettede en del af
Lyngby-Taarbæk kommunens gartnerafdelingen
mødeplads og plads til materialer og redskaber.
Kommunen solgte gården i 2007. Den er i dag privat beboelse.

Den gule Gaard/Kærgården. Fotopostkort. Ca. 1940. Privat samling
Kærgården, Virumgade 24. Foto Umelik. Marts 2020
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Andre bevarede gårde i Virumgade/stræde er Toftekærgård, kun stuehuset, Teglgården, Den gamle
gård/ Zibrandtsen gård, Fuglsanggård, kun stuehus
og en længe,Virumlund, kun stuehus og to længer,
Stengården, stuehus og en længe.

Den gule Gaard/Kærgården. Fotopostkort. Ca. 1940. Privat samling
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Den gule Gaard/ Kærgården. Tegning af Axel A.
Melskens (1894-1956). En meget lokal kunstner,
der selv Tegning Jan Møller boede i Virumgade.
1947. Privat samling
Der ud over flere huse som Stine Ingers Hus, Røgmandens hus, Villa Author, Faber Hus, Lindehuset
m.fl. Det er stadigvæk muligt at finde spor fra den
landbyen Virum engang var.
Vil du læse mere om Virum kan bogen ”Erindringer fra Det gamle <virum i 1920’erne og
1950’erne”. Greens Forlag. Sorgenfri Torv,
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Kort nyt
Da avisen blev 2 år

Vedbækgarden spillede på Solgården

Avisens fødselsdag blev afholdt i lørdags hvor
vi havde lånt Social Grills lokaler og Social Grill
var også sponsorer på morgenkaffen.
Vejret var ikke i fødselsdagshumør så det var
begrænset hvor mange der spiste morgenbrød
sammen med os, men redaktionen havde nogle
gode snakke med de lokale borgere/læsere der
mødte frem.
På billedet ser du Henrik Høyer-Hansen (pytmanden) Flankeret af to af avisens medarbejder
Hanne Isabella og Jan Carlsson.

Søndag den 23 august kom 30 søde garderpiger og
gjorde søndagen lidt mere festlig på Solgården.
Hvor ser det flot ud når de kommer marcherende for
fuld musik og smilende var de også. Beboerne fik en
stor oplevelse denne søndag. Efter indmarchen gav de
koncert med kendte og festlige numre ude i gården.
Vejret holdt en del beboere inde men de kunne så fra
altanerne være med på en lytter. En del havde dog tage
en stol og sat sig i gården, såvel som flere var ude på
altanerne.
Desværre er der jo stadig lukket for at vi kan gennemføre de sædvanlige søndags koncerter i cafeen, siger
foreningen Solgårdens Musikalske venner formand
Tommy Wedel, men mon ikke vi snart bliver ”lukket
ind”.

Morgenbord på avisen

Arbejdet på Lyngby Omfartsvej slutter om ca.
en måned.

Vedbækgarden besøgte Solgården i Virum

Om en måned er det slut med vejarbejdet på
Lyngby omfartsvej. Tror, vi er mange, der glæder
os over udsigten til at kunne køre mere end 50
km/t. Hvor er det i øvrigt blevet flot med det nye
autoværn mellem vejbanerne. Hatten af for de
dygtige (og modige) folk, der har arbejdet med
det kilometer efter kilometer. Nu skal der bare
ryddes buske og krat langs banerne, så er naturen
holdt i skak – i denne omgang!

Pytmanden holdt kagegilde

Arbejdet på Lyngby Omfartsvej lakker mod enden

Kage i anledning af Pytmandens besøg på Sorgenfri Torv

Henrik Høyer-Hansen kom forbi Sorgenfri Torv med
en prægtig Pytkage.
Alle der kom forbi fik tilbudt et stykke i forbindelse
med at han promoverede sine bøger og pytknapper,
med henblik på salg til fordel for Sankt Lukas Børnehospice i Hellerup:
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Så var den gal igen.

Repair cafe åbner i Lyngby

Tidligere var der tale om en 10års hændelse, nu sker
det snart flere gange om året. Vi må nok erkende at Virum er bygget på et fundament af lerjord som vandet
ikke kan trænge igennem når der er tilpas meget vand
på en gang.

Det er to borgere fra Virum og Sorgenfri der står
i spidsen for en ny repaircafe der snart åbner i
Lyngby.
Den nye cafe har til huse i Frivillighedshuset på
Rustenborgvej 2 a. hvor den vil holde åbent den
tredie søndag i måneden.
Cafeen søger frivillige der har kendskab til
reparation af f.eks. computere og smartphones,
lodning af smykker, reparation af tøj og hvad der
ellers kan gå i stykker.
Cafeen er en udløber af en lignende cafe i Hellerup, hvor bl.a. Per Sørensen der også er en af
idemændene ved cafeen i Lyngby har sin gang.
Cafeen gør op med køb og smid væk fænomenet
og lever efter bæredygtige principper.
Er du interesseret kan du se mere på facebooksiden ”repaircafelyngby” eller møde op første
gang den 20. september ml. kl. 14.00 og 17.00

Foto: Liv Nordestgaard - bemærk teksten bagpå bilen

Det er ikke værd at skilte med.
- tekst og billeder af journalist Jan Carlsson

Jeg undrede mig nogen dage. Så gik jeg hen og
kiggede på skiltet.
Mange chauffører der kommer til vores adresse
kommer her ikke i forvejen og kender derfor ikke
området. Når de kommer ad vejen syd fra kan skiltet ikke ses, da det er blevet vendt. Men selv om det
ikke var vendt er det jo ikke just iøjnefaldende. Det
er totalt blegnet. Et nyt skilt koster 740, - kr. inkl.
moms så det skulle vel ikke afskrække kommunen
fra at sætte det op med fire skruer og samtidig vende det så det vender rigtigt.
I ejendommen, der ligger på Vangeledet, bor der
mange små børn som ikke er vandt til at trafikken kommer fra den side, hvorfor det er temmelig
farligt.
Det er min opfattelse at kommunen har en mand
der kører rundt og tjekker forskellige forhold i
kommunen specielt, hvor husejerne kan bringes til
ansvar for reetablering af f.eks. fortove. Han kunne

jo passende kigge på sådan nogen ting også.
Endelig kunne P-vagterne jo bruges til noget som
kunne komme borgerne til gode – nemlig at holde
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Barndomsminder fra Pergolavej

Side 23

På baggrund af avisens artikel om Pergolavej, har en tidligere beboer tilsendt os denne artikel
af Charlotte Gram, tidligere beboer på Pergolavej

Vi flyttede til Pergolavej i januar 1951 og først i
2003 solgte min far huset, da han var godt oppe i
årene.
Som barn var vejen bedre end en børnehave for
alle os børn. Der var børn i alle aldre i de 19 huse.
Nr. 13 og 20 fandtes ikke, og i 4 af dem (i nr. 3, 7,
12 og 14) boede der familier med grønlænderbørn.
Grønlandsministeriet rådede dengang over disse
huse, og hvert år kunne en ny grønlænderfamilie
søge om at komme til Danmark og bo der i nogle
år. Og de havde som regel en stor børneflok. Så
der var altid nogen at lege med.
Da vejen var en lukket og fredelig villavej, kunne
man lege uforstyrret uden gennemkørende trafik,
og for enden af vejen kunne man gå ned til en sti
med et stort græsareal (som vi kaldte for marken),
hvor vi også legede. Min bror fik allerede briller
som 4-årig, og hver aften måtte min far ned med
en gummirive og lede efter hans briller, som han
altid smed i græsset.
Kai Aage Ørnskov, som senere blev borgmester i
Lyngby-Taarbæk Kommune, boede i nr. 17, og jeg
kan huske, at jeg flere gange serverede til de store
selskaber samt passede hans 2 døtre.

Pergolaerne, som vejen er opkaldt efter, blev der færre af med årene, dels fordi de rådnede og dels fordi,
der var mange, der byggede til. Når min far talte
med nogen, der ikke vidste, hvad en pergola var,
blev han så træt af altid at skulle forklare det, så hver
gang, spurgte han folk, om de ikke kendte den lille
røde blomst, der hed pergola. Det gjorde folk næsten
altid. Og vi morede os hver gang.
Jeg tror kun der er én nulevende forælder tilbage fra
dengang, som dog flyttede for mange år siden, men
jeg vil mindes Pergolavej som en hyggelig vej, hvor
vi aldrig kedede os, og hvor der altid var søde og
glade børn at lege med.

Charlotte Gram som barn sammen med en af sine brødre foran hendes
barndomshjem hvor de tydelige pergolaer kan ses i baggrunden.

Opkaldt efter Klavs Neb, der var lensmand under Roskildebispen
på borgen Hjortholm omkring år 1490. Borgen, der var beliggende
ved Mølleåens indløb fra Furesøen, blev ødelagt under ”Grevens
Fejde” (1532- 36)
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Jeg vil gerne fortælle jer om, hvordan man holder
den slanke linie, når man har 4 ben, er næsten 5 år,
blev steriliseret som 2 årig, er frygtelig madglad og
samtidig meget forfængelig, for man er jo en pige.
Ja, det er mig, Lexi, der taler, for det er faktisk min
situation.
Heldigvis har jeg en meget fornuftig mor, der påtog sig at styre det lige fra starten, da jeg var blevet
steriliseret. Jo, det var jo sådan, at hver gang jeg var i
løbetid, så troede jeg, at jeg fik hvalpe, - falsk drægtighed kaldte dyrlægen det - , og så havde jeg jo ikke
andet i hovedet end at passe og pleje ”Sussie”, min
elskede gummi-julemand, og det var virkelig hårdt.
Så blev jeg opereret, og nu er ”Sussie” stadig mit
kæreste eje, men kun som legetøj.
Tilbage til maden. Jeg spiser hele dagen, det vil sige
at jeg får 2 hovedmåltider, morgen og aften, og så
får jeg en masse godbidder igennem dagen, når jeg
har gjort noget rigtigt, når jeg er til agility og når der
kommer hundevenner på besøg ved havelågen. Så
åbner mor slikbutikken, og både vennerne og jeg får
4 små godbidder – 1 til hvert ben. Ja ja men dagens
godbidder bliver der kompenseret for i hovedmåltiderne – så bliver de mindre.
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Menu
Morgen:
½ håndfuld tørfoder for steriliserede
hunde og 4 tykke skiver agurk skåret i tern og en
gulerod.
Middag:
1 gulerod
Aften: 2 håndfulde tørfoder, lidt leverpostej, fisk
eller kød og en gulerod.
Jeg er ikke vegetar, men jeg spiser og elsker alt
sundt i form af salat, grøntsager og frugt.

Guleroden spiser jeg i stuen mens jeg ser morgen TV

Takket være min mor og far får jeg også 3 – 4 rigtig
gode gåture, både i tempo og slow, så der
også er tid til at læse de beskeder, vennerne har lagt
i løbet af dagen.
Jeg har ingen hæmninger, for jeg synes selv, jeg er
den smukkeste hund på Birkevang !!!!

Min morgenmad – lækkert ikke?

Mine ”runde” venner, de ved ikke de blev filmet
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Næsekys af tredie grad

Sådan udveksler mit barnebarn, Felix (Den lykkelige)
og jeg kærlig energi!

Og sådan ser de to faste beboere i min baghave på Frugthegnet ud - egernet Beefy og spætten Søren

HALDs SALON - ude

Lille Mølle – Et unikt Christianshavnerhjem
Lille Mølle blev købt i 1916 af den unge ingeniør
Ejnar Flach-Bundegaard og hustru, som indrettede
det ottekantede møllehus til et unikt Christianshavnerhjem med kuriøse og kitchede fund fra hele
verden.

Der er kun 6 pladser tilbage, så det er først til
mølle.
Kom med indenfor – hør om Lille Mølle’s historie,
festerne og gæsterne, og livet set i lyset af det 20.
århundredes historie, så spændende at det næsten
er svært at forlade Møllen igen, og som noget helt
særligt for HALDs SALONER, bliver der serveret
kaffe / the og chokolade i ægteparrets spisestue.
Tanya Schlier fra Johanne og Ejnar Flach-Bundegaard Fond vil tage os med på denne rejse. Da der
er mange trapper, er arrangementet ikke velegnet
for gangbesværede.

Billetter købes på tlf. 5150 0782, og prisen er
260,00 kr., der includerer transport fra Frilandsmuseets Restaurant og retur, foredrag, rundvisning og kaffe / the / chokolade.
Sted
Torsdag den 17. september 2020 kl. 14.00 –
16.00.
Transport fra Frilandsmuseets Restaurant.
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Se mere om konkurrencen på bagsiden
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Redaktør:

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.dk
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.september 2020
Deadline 11. september 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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