
Kig indenfor hos Irma i Sorgen-
fri- læs side 10

Børn og unge har dekoreret Sor-
genfri med perleplader - side 20

Foråret er over os, tag med på en 
tur i Virum-Sorgenfri - side  21.

Nr. 7. - 16. april 2020 - 3. ÅRGANG

Vi hylder
dronningen 
i Virum og 
Sorgenfri
Festen er aflyst, men det be-
tyder ikke at danskerne ikke 
kan fejre Dronning Margre-
the den 16. april. 
Virum-Sorgenfri Avis er med 
et par steder og vil berette 
herfra, både på de sociale 
medier og i næste nr. af avi-
sen. 
Læs leder side 3.
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Hans-Jørgen Bundgaard

Dronningen har som mange andre aflyst sin store fødselsdagsfest
Fødselsdag i en coronatid

   Den 16. april var lagt op til en stor fest i anled-
ning af Dronning Margrethes fødselsdag.
80 år er en stor dag, både for Dronningen, men også 
for alle andre der har fødselsdag i denne periode.
   Da vi i Danmark holder rigtig meget af fester og 
at fejre hinanden– må vi have dem til gode når vi 
kommer ud på den anden side af krisen.
   I Virum og Sorgenfri kan vi jo fejre dronningen 
sammen med resten af Danmark bl.a. kl. 12.00 hvor 
vi alle kan synge fødselsdagssang for  fødselaren.
Står du på din altan eller i din have for at fejre hen-
de kl. 12.00 – så send et billede til redaktionen så 
vi kan sammensætte et lille indlæg med lokale der 
synger og flager.
   I kan jo også benytte lejligheden til samtidig med 
at flage for dronningen at tænke en fødselsdags-
tanke til alle andre der har fødselsdag i denne tid 
og heller ikke har mulighed for at fejre den som de 
plejer.
   På forsiden har vi placeret et billede af Dronning 
Margrethe tilbage i 1984.
Billedet er taget af undertegnede ved en markering 
af  et skolejubilæum godt nok i vor nabokommune 
Gentofte, men vi synes vi med dette billede ville 
markere fødselsdagen.
    Vi har ledt efter minder om Dronningen fra 
Virum og Sorgenfri, men det er meget begrænset 
hvad vi har kunnet finde – det nærmeste er vel at 
hun som barn ofte var på besøg på Sorgenfri Slot 
hvor hendes farbror Knud og de tre fætre og kusi-
ner boede.

   Men vender vi tilbage til de festlige lejligheder 
der normalt er masser af i foråret, er der ingen tvivl 
om at rigtig mange føler at de har rigtig meget til 
gode. Runde fødselsdag der er aflyst eller udskudt, 

jubilæer, bryllupper, konfirmati-
oner – ja listen er lang.
Selv om det hverken bliver i 
denne eller næste uge vi kan 
genoptage dagligdagen kommer 
der jo et tidspunkt, hvor vi igen 
kan leve et normalt liv og hvor 
vi igen kan mødes til festlige 
sammenkomster, både i hjem-
mene på cafeer og restauranter.
   Som vi både i dette og de seneste aviser har beskre-
vet, ser det ud til at de mange lokale spisesteder har 
været rigtig gode til at lave take away til kunderne, 
også selv om de ikke har været vant til denne form for 
betjening.
   Det betyder samtidig, at vi som borgere også har 
været gode til at benytte de lokale spisesteder for det 
har de brug for i disse tider.

Benyt dine lokale handlende.

   Med dette blad har vi også skudt en kampagne i 
gang, omkring det at bruge de lokale virksomheder. I 
både Sorgenfri og Virum har vi været rigtig glade for 
at der stort set ikke er tomme forretningslokaler og at 
der ovenikøbet er åbnet nye forretninger under krisen.
I Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening, går vi 

Husk at handle lokalt

Fortsættes side 4
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meget op i om vi har et godt lokalt handelsliv og 
er derfor glade for at det den seneste tid er ud-
bygget, med ikke mindre end 3 supermarkeder så 
udvalget af forretninger er blevet større.
Det skulle gerne have den effekt at flere borgere 
fra Virum og Sorgenfri handler lokalt og derfor 
også er med til at styrke  de mindre erhvervsdri-
vende.
Derfor er det utrolig vigtigt at alle borger i områ-
det i den næste tid  bakker op om de forretninger 
der ligger i nærområdet så vi bevarer dem i om-
rådet og fortsat har et godt udbud af spændende 
butikker i området.
Vi ved at mange stadig i skrivende stund er lukket 
ned, men vi håber der inden længe vil blive åbnet 
flere forretninger når myndighederne finder det 
sundhedsmæssigt forsvarligt.

Fortsat fra side 3 
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Fællessang på Solgården
 
 
Forleden var der fællessang for vores 
ældste medborgere - et stort lyspunkt for 
de mange ældre på Solgården da kongelig 
operasanger Pernille Bruun, akkompagneret 
af Knud Rasmussen, sang danske sange. 
Beboerne sad i den smukke forårssol på al-
taner og i haven mellem boligerne. Altsam-
men arrangeret af Solgårdens Musikalske 
venner.

af Hans-Jørgen Bundgaard

Operasanger Pernille Bruun Mange af beboerne sad i det gode vejr i haven eller på altanerne og nød 
musikken

Åbne døre 17.- 18. Oktober
Kunstnersammenslutningen ”Åbne Døre” er 
ramt af corona krisen og udsætter derfor et af 
årets store arrangementer d. 25. - 26.  april til 
den 17. – 18. oktober 2020 .

På trods af krisen foregår der dog en masse akti-
vitet blandt kunstnerne, og man har i ventetiden 
lavet en meget flot virtuel udstilling som kan ses 

på dette link:  www.ltkunst.dk

Som optakt til den kommende 
udstilling i oktober, vil vi her 
i avisen præsentere nogle af 
kunstnerne, og den første er 
billedkunstneren Anita Ham-
mergart.
Anita er født og opvokset i 
Schweiz, hun er dansk gift og 
bor i Virum. Hun har altid haft 

en forkærlighed for kroppe, tidligere røntgenfo-
tograferede hun dem, og de seneste 15 år har

hun malet dem.  Hendes billeder har været udstillet 
mange steder, dog mest i nærområdet.
Anita fortæller, at hun igennem tiden har haft en del 
kunstneriske vejledere, og hendes største ønske er, at 
give beskueren af hendes billeder en oplevelse af en 
sanselig melodi. Hun maler mest med akrylmaling 
men bruger ud over spartelmasse også fingrene og 
pensel.
Anita siger selv om sine billeder: ”De skal give dig en 
oplevelse, dels med farver, dels med udtryk, de skal 
trigge dig og inspirere dig. Det, der hænger på din 
væg, skal styrke dig, gøre dig glad, og give dig energi. 
Jeg håber du kan lide mine kvinder.”
Se mere på www.anitah.dk
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   Både Virum Kirke og Sorgenfri Kirke er for alvor 
begyndt at bruge de ”nye” medier i denne coronatid. 
De optager gudstjenester på video og lægger dem på 
deres Facebook sider. Præsterne prædiker i næsten 
tomme kirker til gavn for de mange, der savner at 
kunne samles i kirkerne. 

Kirkerne i medierne
af Kim Engelbrechtsen
Sender gudstjenester online og gemmer alle videoerne på Facebook

Påskedag kunne vi se og høre 
præst i Virum Sogn siden 1988, 
Elisabeth B. Siemen prædike 
fra kl. 10. Det foregik via en 
live-streaming, som blev set af 
ca. 80 personer, og som efterføl-
gende kan ses på kirkens hjem-
meside her:

…

Man kan se alle tidligere optagelser fra kirken HER:

   Live-streamingen foregår fjernbetjent af produkti-
onsselskabet SignalMedia ude foran kirken, og der 
tages dermed stort hensyn til, at der bliver holdt af-
stand, og at der ikke samles flere mennesker i kirken 
end højst nødvendigt for at gennemføre dette.
   Også Sorgenfri Kirke benytter online-gudstjene-
ster, som kan ses efterfølgende. På kirkens Face-

bookside https://www.
facebook.com/sorgenfri-
kirken/ ligger alle påskens 
video-gudstjenester og 
mange videoer, hvor de to 
kvindelige præster giver 
hinanden sjove udfordrin-
ger. Også det ”nye” medie 

YouTube bliver flittigt brugt - til at give børn håb 
denne coronatid – med sognepræst Kathrine Hol-
me Johannesen som flittig primus motor.
   - Folkekirken er ved at få øjnene op for, at der 
er andre muligheder at kommunikere på, end den 
vi er vant til. Det er en vigtig erkendelse. Jeg vil 
fremover fortsætte med at bruge de sociale me-
dier om andre emner, der rører sig i tiden. Det er 
vigtigt at kirken kan gribe aktuelle begivenheder 
i flugten og reflektere over dem i et sprog, som 
børn forstår. 
   Du – og dine børn - kan se de mange videoer, 
der indtil nu er lagt på You Tube, her:

og holde øje med kommende videoer på Face-

Uddannede og certificerede bededamer

LONE ANDERSEN 
CHRISTINA GAUGUIN

Grønnevej 83 · 2830 Virum · Tlf.: 45 83 45 30

Få personlig og kvalificeret
rådgivning hele døgnet.

www.elholmbegravelse.dk

   Som mange sikkert husker bragte vi i vores 
nr. 16. marts en artikel og en video Bo der la-
ver alle slags brugsgenstande i træ. I filmen så 
vi en krympe dåse blive til og nu er Bo færdig 
med dåsen og den kom til at se sådan ud.

Krympedåser
af journalist Jan Carlsson

   Den færdige dåse er brændt med en alminde-
lig brænder som vi bruger til f.eks. dessert og 
lign. Og derefter behandlet med mælkemaling 
eller limmaling. 
Se eller gense filmen 

Den færdige krympedåse

Elisabeth Siemen

Kathrine Holme Johannesen
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Forrygende start

   Gitte, der er daglig leder af Blomstershoppen, 
er glad for tiden. Og det er der en god grund til: 
Efter åbningen på Virum Torv 4 har der været rig-
tig mange kunder, både stamkunderne fra Geels 
Plads og nye kunder. 
   Butikken har haft en fin omsætning, og der har 
været et fint flow af kunder, fortæller hun.
- Det har været rigtig hyggeligt at se mange kend-
te ansigter og møde nye kunder. Og det er skønt, 
at folk faktisk roser os for den måde, vi har ind-
rettet butikken på. Nogle kommer ind i butikken, 
mens andre vælger at købe blomsterne på fortovet 
med mobilepay. Vi har solgt mest planter, fordi 
mange jo har haft god tid til at passe og pleje 
deres haver i det skønne forårsvejr.
   - Desuden er vi begyndt at levere ud til kunder. 
Også der har vi haft travlt, mange vil jo i denne 
coronatid gerne sende blomster-hilsener til fa-
milie og venner, som de ikke må se, ikke mindst 
i påsken. Vi er er blevet med i kæden Bloomit, 
hvor kunder bestiller online og får blomsterne le-
veret samme dag. Vi har kørt ud med omkring 30 

Blomstershoppen har haft en fin omsætning siden åbningen 1. april
af Kim Engelbrechtsen

buketter om dagen, og vi har måttet have tre chauffø-
rer på indimellem.
- At tyder på, at vi er blevet meget mere synlige her-
nede på torvet, end vi var før, og folk er ved at finde 
ud af, at det altså er os fra Geels Plads, der er flyttet 
herned, siger Gitte, som ikke fortryder ét sekund, at 
Blomstershoppen valgte at blive i Virum.

- Det har været dejligt at se så mange kendte ansigter hernede, og at  
møde nye kunder, siger Gitte, daglig leder af Blomstershoppen

Social Grill i Sorgenfri
Stor succes - trods krisen

   I sidste nr. af avisen bragte vi en artikel om 
Social Grill på Sorgenfri Torv.
   En grillbar, der udover at servere grillretter også 
skulle arrangere masser af spændende arrange-
menter for de lokale borgere.
   Det er naturligvis ikke det mest spændende 
tidspunkt at starte en ny forretning baseret på  so-
cialt samvær – det har da også betydet at, Social 
Grill måtte starte med take away og vente med 
aktiviter og udendørs bespisning i det nye uden-
dørs interiør.
   Jeg mødte derfor Jesper og Veronica, for at 
høre, hvordan den første tid var gået midt i coro-
nakrisen.
   Redaktionen ligger jo tæt på grillen,  hvorfor 
jeg ved selvsyn har konstateret, at der hver eneste 
dag ved åbningstid står køer af kunder og venter 
på at hente deres mad – det er naturligvis særlig 
synligt i øjeblikket, da der kun må være en person 
i selve grillbaren af gangen, men Veronica og 
Jesper fortalte samstemmende, at det havde været 
en forrygende start –  kunderne virkede meget til-

fredse med kvalitet og pris og syntes i langt overve-
jende grad, at det var godt med noget liv på torvet.
Veronika og Jesper venter nu blot på bedre tider, så 
de også kan komme i gang med de aktiviteter, som 
mange borgere venter spændt på.

Veronica og Jesper i den Sociale Grill
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   Den lille købmand der har vokset sig større.
Det var det indtryk, jeg fik af Irma i Sorgenfri, 
efter min samtale med butikschef Annie Vetter.

   Undervejs i vores virksomhedsportrætter har 
jeg besøgt flere supermarkeder, som er meget 
forskellige, men fælles for dem alle er, at deres 
ledere har været rundt i de forskellige konkur-
rerende kæder på vej op gennem deres karriere, 
før de er blevet ledere, butikschefer eller køb-

mænd.
   Hos irma er det ikke helt på samme måde.
Under min samtale lå det hurtigt klart, at Irma 
adskiller sig fra de andre supermarkeder, jeg 
har besøgt, alene på grund af den loyalitet, 
som de forskellige medarbejdere har over for 
netop Irma.
   Annie Vetter er udlært som slagter i  Irma 
i Ullerød i Nordsjælland og har bortset fra 3 
år udenfor Irmakoncernen arbejdet hos Irma i 
hele sit voksne arbejdsliv.
   Til daglig bor hun i Frederiksværk sammen 
med sin snart voksne søn. 
   Annie har været mange steder, både som 
slagtermester i Irma og som souchef før turen 
gik til Sorgenfri, hvor hun har været butiks-
chef i syv år.
   Umiddelbart er det en lang tur at tage hver 
dag for at komme på arbejde, men når der nu 

ikke ligger en Irma i nærheden, må hun jo rejse hen, 
hvor der ligger én.
   Den lange køretur til Sorgenfri bruges til tanker om 
dagens arbejde i Irma og på hjemvejen tænker hun 
på hvad der skal ske derhjemme, når arbejdsdagen er 
slut.
   For nylig var jeg som reporter fra denne avis til et 
40 års jubilæum hos en medarbejder, Ina, der også 
idag er ansat i Irma i Sorgenfri, og det er med til at 
fortælle historien om et supermarked, hvor medar-
bejderne føler, at de alle er med i en stor familie, som 
Annie udtrykker sig.
   Irma er med sine 78 butikker ikke blandt de største 
kæder, men det er bl.a. begrundet i, at Irma kun ligger 
i København og Nordsjælland,  med Roskilde og 
Køge som yderpunkter. 
   For os, der bor i Storkøbenhavn, er det helt natur-
ligt, at der ligger en Irma i bybilledet.
   Irma er kendt for at ligge i den dyre ende, men er 
naturligvis også med på den trend, at de har en ræk-
ke standardvarer til lavpris, men når varerne i Irma 
generelt ikke er i  den billige ende, bunder det i flere 
faktorer, blandt andet, at de har en kvalitet, der gen-
nemgående er i den høje ende, og en smilende og 
venlig betjening af de ansatte, der altid er parate til at 
hjælpe kunderne, og kender de varer, de sælger.
Blandt de unge medarbejdere er der altid en natur-
lig udskiftning p.g.a. uddannelse, men de lidt ældre 
medarbejdere er sædvanligvis ansat i butikken i rigtig 
mange år,  og kommer der nye til, eller er der nogen 
der forlader butikken, er det gerne til en anden Irma-
butik, fordi butikkerne har et ganske bestemt medar-
bejdermiljø som gør, at Irma er et sted, som medarbej-
derne ønsker at være en del af.

Annie Vetterhar været butikschef i syv år

Irma i Sorgenfri blev kåret til årets butik i Lyngby-Taarbæk Kommune 
i 2018

af Hans-Jørgen Bundgaard
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   Af hensyn til de andre supermarkeder, jeg har 
besøgt, er det ikke således, at jeg ikke her har følt 
at medarbejderne  her har det godt, men Irma har 
gennem mange år opbygget et  helt specielt og 
anderledes medarbejderklima, der kan være svært at 
efterligne i andre supermarkeder.
   Under mit interview, spurgte jeg naturligvis ind 
til holdningen omkring de nye planer for Sorgen-
fri Torv. Annie sagde, at hun ser frem til at blive 

butikschef i et nyt og større supermarked, når det 
engang bliver vedtaget. Her kunne jeg ikke undla-
de at spørge til, hvorvidt hun i nye rammer kunne 
skabe det samme hyggelige miljø, der i øjeblikket 
er på Sorgenfri Nordtorv.
   Hun svarede, at hun glæder sig til at komme 
over i noget nyt, da de lokaler, Irma ligger i, ikke 
er tidssvarende og meget nedslidte, og Annie  er 
sikker på, at hun i nye omgivelser vil sørge for at 
de ”gamle” kunder flytter med, for selv om det 
bliver noget helt andet, kan hun godt skabe en 
lige så god stemning under nye rammer.

   Afslutningvis spurgte jeg til hendes holdning 
til den nye Social Grill, der er opstået på torvet 
udenfor butikken.

   - Jeg synes, at det er et rigtig godt initiativ, der 
vil være med til at skabe liv på torvet, og jeg hå-
ber på et godt samarbejde, når nu coronakrisen er 
lagt bag os, og grillens forskellige arrangementer 
kan begynde.
   Det er altid rart, når nogen vil tage initiativ til at 
skabe liv, så de lokale torve fortsat har en beretti-
gelse i lokalsamfundet slutter Annie. 

Annie Vetter foran Social 
Grill, som hun betegner som 
et rigtig godt initiativ



Virum-Sorgenfri Avis - 16. april 2020                                                                                                                  Side 12

Hjertestartere i Virum - Sorgenfri

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

Af journalist Jan Carlsson

hvor du plejer at færdes.
   På appen, som både findes til Apple og Android, 
kan du også læse om hjerteløbere. Jeg har da i et par 
tilfælde oplevet, at der i løbet af ganske få minutter 
dukkede 5-6 hjerteløbere op. Ønsker du at blive hjer-
teløber, kan du tilmelde dig via samme app, eller på 
hjemmesiden www.hjertestarter.dk, gå ind på fane-
bladet Hjerteløber og læse meget mere.
   Det er meget nemt at benytte en hjertestarter, hele 
vejen igennem guider en stemme dig og fortæller 
dig, hvad du skal gøre – og du kan ikke gøre noget 
galt, men du kan redde et andet menneskes liv.

Du kan hente en App, så du altid kan finde den 
nærmeste hjertestarter.

   Sådan har det lydt fra nogle borgere i Sorgenfri, 
efter at de har set den nye grillbar skyde op. Vi 
har jo heldigvis alle vores mening om de ting, der 
sker i vores nærområde.
   Ser man på den nye bygning med æstetiske 
øjne, kan det godt være, at den ikke umiddelbart 
falder ind i den byggestil, der er på torvet – men 
ser man tilbage i tiden, har der for mange år siden 
stået en meget stor tobaksautomat på torvet og på 
et andet tidspunkt en stor pølsevogn.
   Smag og behag er jo forskellig, men til oriente-
ring har Social Grill base i  butikken, der før hu-
sede Sorgenfri  Apoteksudsalg og har så sammen 
med denne forretning udviklet Social Grill, som 
en slags kulturhus for Sorgenfris borgere.
   Forventningen er, at der skal komme mange 
spændende aktiviteter på torvet – så lad os håbe 
det kommer til at ske. 

Hvorfor nu denne grimme kasse midt på torvet?
   De to brødre der står bag Social Grill har haft stor 
succes med et lignende tiltag på gågaden i Birkerød.

Social Grill på Sorgenfri Torv

Tobaksautomat og pølsevogn på Sorgenfri Torv i 60erne

af Hans-Jørgen Bunbdgaard
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   Hans Merchels Vej er opkaldt efter slotsfogeden 
på Københavns Slot, Hans Merchel von Schmalkal-
den, 1580-1640. Det fornemme tilnavn skyldes, at 
han var født i Schmalkalden, Thüringen i det nu-
værende Tyskland. Omkring 1605 blev han slotsfo-
ged på Københavns slot, den 18. maj 1608 fik han 
Livsbrev på Hjortholm Mølle (Frederiksdal Mølle) 
med Ålegård og Hestehave, fri for alle afgifter, han 
boede der også selv, når årstiden var egnet. Han eje-
de selv bygningerne, og han brugte mange penge til 
reparationer og vedligehold. Bygningerne var så an-
selige, at Christian 4, når han var på rejse på de kan-
ter, gjorde ophold for natten på Hjortholm Mølle. I 
1625 skaffede Hans Merchel sig mere jord idet en 
gård i Virum blev lagt til Hjortholm Mølle; gården 
fik han kvit og frit mod at skulle stille en stærk karl 
til hjælp for kongens fisker, når denne var på egnen i 
embeds medfør. Den ældste af fem sønner, Valentin 
Merchel var præst i Lyngby 1640-81.

Maleri af Mølleåen ved Frederiksdal i begyndelsen
 af 19.årh. Tv. Slottet,  

Skilt om hans 
Merchell. 
Opsat på 
vejskiltet.

   Dette smukke gamle slogan er nu højaktuelt for 
Tommy Wedel. 
Tommy har igangsat en indsamling for at kunne do-
nere en buket til alle beboere på vore 5 plejecentre
I alt 500 buketter. Blomster shoppen på Virum Torv 
4.  har lovet at stå for det praktiske og levere en flot 
buket.
 
   Dronningen er gået forrest med at sige, giv en buket 
til de ældre på plejecentrene  i stedet for mig. 
Som formand for både Solgårdens Musikalske venner 
og Bredebo Vennerne kommer jeg ofte på vore pleje-
centre og brænder meget for at gøre noget der for et 
øjeblik kan give de ældre et lille smil på læben, og en 
smuk buket blomster vil bestemt kunne det. 

   Vil du være med kan du donere en buket (eller fle-
re) der koster 100.- men et hvert beløb er naturligvis  
kærkomment.
Lad os i fællesskab give vore ældre medborgere den 

Giv mig en blomst mens jeg lever
dejlige oplevelse.
MobilPay 41121 eller  
Danske Bank 9570 1220 7786 

Tak for din hjælp

Tommy Wedel 40 85 71 60
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Har du et loppemarked eller lokalt arrangement 
eller en speciel meddelelse dun skalm ud med, som 
ikke er redaktionel, så henvend dig til redaktionen 
redaktion@virumsorgenfriavis.dk

Dronningens fødselsdag
   Den 16. april 2020 fylder Dronningen 80 år, 
og alt er anderledes. Festen er aflyst, der bliver 
ingen flag på slotspladsen, og gæsterne er sendt 
hjem. Men med musik og sang kan vi nå hinan-
den – på afstand. Derfor spiller Copenhagen Phil 
for, når hele Danmark markerer fødselsdagen.
Vær med, når vi spiller og synger for Dronnin-
gen fra haver, altaner og åbnede vinduer, så det 
kan høres over hele landet – både for Majestæten 
og for fællesskabet.
   Begivenheden sendes live på TV2 kl. 12 og er 
arrangeret af Danmark Synger.
   Copenhagen Phil samler orkestret hver for 
sig og Virum-Sorgenfri Avis har lovet at dække 
arrangementet.
   Vi vil ikke røbe, hvor vi filmer, af hensyn til 
forsamlingsforbudet, men ideen er, at vores 
filmstykke vil blive indsendt som et led af hele 
orkestrets opførelse af ”I Danmark er jeg født”.
Udover TV 2 vil det blive bragt i sin helhed på 
vores facebookside en af dagene efter arrange-
mentet.

Pytkongen er klar med ny bog

   Henrik Høyer-Hansen er netop ved at færdig-
gøre den femte pytbog i rækken.
Henrik arbejder i øjeblikket i døgndrift for at 
få bogen klar til udgivelsesdagen og fortæller, 
at han er særligt glad for denne udgave, da han 
føler, det er en bog, der takker de mange, der 
tidligere har bidraget til bogen. Bøgerne har 
foreløbig indsamlet mere end 250.000 kr. til Sct. 
Lukas børnehospice i Hellerup.

    I modsætning til tidligere bøger indeholder 
denne bog mange internationale citater og i alt 
100 citater som forskellige læsere har bidraget 
med.
Henrik fortæller, at der er langt over 100 citater 
indleveret, og at han derfor har været nødt til at 
skære lidt ned, for pytbogen må ikke overstige 

100 sider.
Bogen kommer til salg den 24. april og kan købes 
hos Blomsterpigerne og Premier skilte på Sorgenfri 
Torv.
Forfatteren har mange andre fremtidige planer på 
bogsiden, så om der kommer en ny og sjette pytbog 
ligger stadig hen i det uvisse.

Henrik Høyer-Hansen

Pyt Bog nr. 5 udkommer
den 24. april

af Hans-Jørgen Bundgaard

Nyt om Sorgenfri Torv
Efter redaktionens slutning er der netop taget en 
beslutning om Sorgenfri Torv. 
Vi kan derfor ikke bringe selve beslutningen her, 
men henvise til det referat fra byplanudvalgets møde
som du lan læse på kommunens hjemmeside.
Vi bringer meget mere om beslutningen på vores 
sociale medier i den næste tid og i næste udgave af 
avisen.
Du kan læse referatet her: 
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Virum Skole - mere end 100 år.

af Niels-Kristian Pedersen

   I Virum-Sorgenfri Avis 1. april 2020 skrev 
redaktøren Hans-Jørgen Bundgaard om Virum 
Skoles 100 års jubilæum d. 9. april. 2020, så da 
skolen fyldte 75 år i 1995 blev den fejret hvilket 
den lille lokalhistorie fortæller, men det fremgik 
kun kort af indslaget, at den oprindelige Virum 
Skole er langt ældre, hvilket jeg i det følgende vil 
skrive om.

    Når Virum skole fejrer sit 100 års jubilæum 
kan man med lidt god vilje skrive, at det ikke 
passer. Jo, hvis det er med adressen på nuværen-
de placering mellem Parcelvej og Skolebakken, 
hvor en ny skole blev taget i brug i 1920. Det 
gik ikke stille for sig i 1995. Selv Lyngby-Taar-
bæk Bladet, nu det ”det grønne område” fejrede 
Virum skoles 75 års jubilæum med en ekstra 5’te 
sektion fra den 4/5. april 1995     I avisen var der 
dengang en ”sjov ”og meget fortællende artikel af 
en tidligere elev, den nu afdøde vognmand Harry 
Wegener. Han var elev på Virum skole fra 1929 til 
1936. Den gang var der 7 års undervisningspligt.  
En længere snak med en medarbejder fra avisen, 
blev til fortælling med mange navngivne perso-
ner, hvor et navn på en af lærerne skiller sig ud. 
Her om senere.
     Harry Wegener fortæller frit fra leveren om 
sine klassekammerater, men er dog så ærlig at 
mene, det nok var ham selv, der var den værste. 
En historie om klassekammeraten, der fik trukket 
bukserne ned. En snor bundet om tissemanden 
og så trukket hjem ad Parcelvej. Det var nemlig 
købmand Jensens søn på Parcelvej. Harry slap 
med en advarsel af de store. Også den gang blev 

der taget klassebilleder. Harry var god til at lave ”ho-
veder” på billedet, hvilket klasselæren ikke brød sig 
om og aldrig tilgav ham. Den helt store opstandelse 
vakte det, da Harry sammen med en kammerat smed 
grus ud foran hesten Prins med Chr. X i sadlen. Han 
ville lige afprøve kongens rideegenskaber! Få dage 
efter hændelsen red Chr. X ind på skolens boldbane 
for at tale med overlærer Johannes J. Rambøll (skolele-
der 1926-45), der var ganske uforstående, men kongen 
udpegede Harry, som fik sin velfortjente straf i form af 
et par øretæver.
     Det, at lærerne var ret så fysiske den gang, var et 
gennemgående træk i Harrys fortælling om de voksne 
og navne på forskellige lærere bliver nævnt i artiklen. 
Hans klasselærer var førstelærer Jens Christian Jen-
sen, gymnastiklærer Niels Kristian Høtoft Rasmussen 
(skoleleder 1946-58), grødmutterne Signe og fra Fre-
deriksdal Valborg Funck (1943-1953) og fru Møller, 
Kollelevbakken samt navnet Harald Tandrup som 
regnelærer, en ilter lærer, der kunne være lige streng 
nok. Men her svigter Harrys hukommelse. 
     Harald Tandrup (Harald Konrad Niels Viggo 
Tandrup 1874-1964) har aldrig været ansat på Virum 
skole i perioden 1929-1936 før eller senere. Harald 
Tandrup var forfatter og journalist og en i periode 
redaktør af ”Fædrelandet”. Endvidere blev Harald Tan-
drup ekskluderet af Dansk Forfatterforeningen. Har 
skrevet under pseudonymet Claus Colding eller Klaus 
Kolding.
   Mange, fra borgmester til skoleelev og journalister-
ne, har skrevet i denne 5’te sektion, men ingen har 
reageret på denne personforveksling. En enkelt dog 
i et læserbrev i Lyngby-Taarbæk Bladet ugen efter 
på historien ”med bukserne nede”. Lyngby-Taarbæk 
Stadsarkiv har undersøgt, om en Harald Tandrup på 
noget tidspunkt har været ansat ved Virum skole eller 
Lyngby-Taarbæk Kommunes skolevæsen. En person 
med det navn har aldrig været ansat ved skolevæsnet.

Virum Skole ca. 1950



Virum-Sorgenfri Avis - 16. april 2020                                                                                                                 Side 17

I 1930 blev der på Virum skole ansat en lærer med 
navnet A.C. Tandrup (Anders Christian Tandrup, 
1894-1957), der i 1943 blev viceinspektør og 
dannede makkerpar med skoleinspektør Høtoft 
Rasmussen til sin død i 1957. Jeg husker selv de 
to fra min skoletid på Virum skole fra 1949-1959.  
Andre spændende navne værd at huske kunne 
være Johannes Willumsen, Børge Jørgensen, Ole 
Sørensen, fru Vigild, frk. Johansen, mens andre 
for længst er glemt. I 1958 blev Einar S. Rosdahl 
skoleinspektør på Virum skole.
   Denne forveksling har gennem mange år tæret 
hårdt på medlemmer af A.C. Tandrup familien 
bl.a. en datter, der selv blev lærer på Virum Skole. 
Så dette indlæg skal opfattes, som et forsøg på et 
meget forsinket dementi, så en gentagelse ved 100 
års jubilæet i 2020 i en 5’te sektion af ”Det grønne 
Område” ikke gentager sig. 
   Men nu tilbage til 100 års jubilæet i 2020, som 
jeg lovede i starten. Det udskyder jeg til 2021 for, 
så er det 300 år siden, Virum skole blev opret-
tet, nemlig i 1721 af Sophie Hedvig, kong Fr. IV 
søster. Landsbyen Virum hørte på det tidspunkt 
under Frederiksdal Slot og Gods. Pietismen i 
højsæde, hvad påvirkede kongen, der oprettede 
rytterskoler på Sjælland og Møn, i alt 240 skoler. 
Søsteren oprettede prinsesseskoler på de godser 

hun ejede. Det blev til 5 i vort område og en af dem 
i Virum. De fire andre i Farum, Søllerød, Nærum og 
Bagsværd. Hvor den lå, det er lidt uklart, men matri-
kel nr. 1. er ofte skoleloden. Det er i dag Virumgade 
60, men huset der er desværre opført i 1848 og ikke 
det oprindelige hus. Dog er der i huset brugt mun-
kesten, der helt sikkert stammer fra borgruinen på 
Hjortholm ved Furesøen.           
     Prinsesseskolen flyttede i 1818 til Chr. Mariagers 
lyststed lidt længere mod vest, der blev indrettet til 
skole. Omkring 1840 havde skolen ca. 70 elever, 
men i 1889 var der så mange elever, at en ny byg-
ning med skolestue blev opført. Ved skolen var der 
oprettet et asyl. Det var den skole, der fungerede 
frem til 1920, hvor den nye skole tages i brug 9. 
april 1920. 
   Den gamle skolebygning blev senere indrettet til 
beboelse for hjemløse, men nytårsaften 1935 antæn-
der en vildfaren raket den stråtækte skolebygning, 
der brænder ned . Historien fortæller at det var den 
kvikke elev omtalt i artiklen, der sender raketten af 
sted. I 1950 blev resten revet ned ved Virumvej og 
Virum Stationsvej omlægning. 

Virum gl. skole, ca 1890

Prinsesseskole. Virumgade 60.

Virum Skole 1956

Virum Skole 1999
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   Min metode er uhyre enkel og effektiv. Den 
får flagermusene i hovedet til at falde til ro, 
og jeg laver den overalt – liggende, siddende, 
stående eller, mens jeg går tur – med eller uden 
hund. Den er også god, når jeg rammes af stress 
og corona-kuller ved indkøb, fx.
   Inspirationen til øvelsen fik jeg, da jeg hørte 
en japansk yogamester sige:
 
“I Østen har vi tunge fødder og lette hoveder.
I Vesten har I tunge hoveder og lette fødder. 
Derfor vælter I så let”.
 
   Øvelsen går ud på at gentage ordene: “Tun-
ge skuldre, tunge fødder, let i hovedet”, og jeg 
kombinerer gerne dette med en lille grounding, 
hvor jeg står helt stille og forestiller mig, at de 
blytunge fødder slår dybe rødder ned igennem 
asfalten og jorden. Så bliver jeg til et egetræ, 
som intet kan vælte. Jeg plejer at bruge 15 mi-
nutter på denne simple selvhypnose-øvelse. Jeg 
lukker øjnene halvt i, så jeg kan registrere, hvad 
der sker omkring mig – uden at lade mig påvir-
ke af det. Så trækker jeg vejret dybt. Jeg trækker 
ny energi ind i hele kroppen ved indåndingen, 
og ved udåndingen – der gerne har denne lyd 
på: “Aaaahhh” – breder der sig en dejlig ro ud i 
alle mine celler.
   Hvis der stadig er en urolig flagermus efter en 
øvelse, plejer jeg at stikke hovedet under bruse-

Øvelse mod stress
Tunge fødder, let i hovedet

ren med iskoldt vand.
   Jeg har i mange år dyrket meditation, hvor det går ud 
på at gentage ord uden mening – ohm og den slags. Det 
er også uhyre effektivt. Men det gode ved ovennævnte 
øvelse, er, at den med det samme gør mig fysisk af-
spændt. Når jeg går omkring med skuldrene oppe om 
ørerne, er det godt at sige “Tunge skuldre”, det får mig 
straks til at slappe af. Jeg skal selvfølgelig have god 
tid. Ingen møder eller deadlines, der kan forstyrre. Hvis 
jeg møder nogen, mens jeg laver øvelsen gående – i et 
tempo der er meget SLOW – er det let at skifte til “nor-
mal mode” og udveksle et par ord om det, alle taler om, 
coronaepidemien, hvilket er yderst angstprovokerende 
og let kan starte en tankeeksplosion i vores hjerner. Der-
på er det om hurtigst muligt at vende tilbage til selvhyp-
nosen. En ven, som er blevet glad for øvelsen, har sendt 
mig dette billede af sin bogstavlampe, hvorpå hun har 
sat mantraet.

Af Kim Engelbrechtsen
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Kims Korner 

   Coronapandemien har på nogle måneder gjort 
mere for klimaet end årevis af klimatopmøder. 
Ren luft over storbyer, rent vand i havene og 
floder og kanaler - selv i Venedig. Lad os nu ikke, 
når epidemien er ovre, vende tilbage ”business as 
usual”. Genopbygningen efter corona-epidemien  
bør efter min mening skabe retfærdig, grøn om-
stilling ― ikke fortsætte en kurs, hvor penge er 
vigtigere end planeten! Lad os bruge denne graf 
som rettesnor, når vi genåbner samfundet:

   På ”Den grønne sti” i Sorgenfris rækkehusom-
råde fra midt på Kaplevej i øst til marken mod 
Furesøen i vest er der hængt omkring 40-50 farve-
strålende perleplader op, og fantasien har fået frit 
løb, der er alt fra hjerter og søheste til giraffer og 
ispinde. 
   Perlerne skal give HÅB i denne svære coronatid. 
Det fortalte en ung pige, som var ved at hænge 
perler op en tidlig morgen på stien. Den firkante-
de hvide plade med blå bogstaver viser dette, og 

Perler kan give håb
Af Kim Engelbrechtsen
Børn og unge har dekoreret en sti i Sorgenfri med perleplader

den sorte med gul skrift gør det helt eksplicit. 
Om det med perle-dekoration er noget, der er 
opstået spontant, eller om der er én, der har fået 
ideen (en virtuel skolelærer), vidste hun ikke. 
Men who cares egentlig? Det er i hvert fald til 
at blive glad i låget af at se de mange, kreative 
perleplader. 
   Jeg har samlet de fotos, jeg har taget af perler-

ne i et fotoalbum på min hjemmeside. Åbn det her 
– og scroll ned på siden: 
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Kære læsere

   Jeg har nu i et halvt år underholdt jer med små 
historier om mine venner og deres mennesker, 
og jeg synes, det har været sjovt, at delagtiggøre 
jer i, hvad et hundeliv er, for vi har det sjovt – 
vennerne og jeg.  Men alt har en ende, og den 
synes jeg, vi har nået nu,  derfor er dette den 
sidste hilsen fra mig. 

   Verden er blevet så anderledes lige nu i disse 
corona tider, mere alvorlig, mere nærværende og 
dog så langt fra hinanden, meget at tænke over 
og huske, meget at gøre rigtigt og intet at gøre 
forkert. Derfor er det vigtigt, at fokus for hver-
dagen er et andet sted end hos mig.

   Jeg vil så gerne, at verden – Danmark – bli-
ver normal igen, og jeg vil ønske for alle 2- og 
firebenede væsener, at vi kommer helt og styrket 
ud af den karantæne tilværelse, vi lever i, og at 
vi om nogen tid ingen kender, igen kan begynde 
at hygge os sammen.

Tak for denne gang og lad os alle sammen passe 
på hinanden.

De kærligste VUF
Lexi



Redaktører:
Hans-Jørgen Bundgaard (Ansv.) - hjb@virumsorgenfriavis.dk 

Øvrige frivillige medarbejdere:
Kim Engelbrechtsen - ke@virumsorgenfriavis.dk 
Birgit Trillingsgaard - bt@virumsorgenfriavis.dk 
Thomas Leo Hansen - tlh@virumsorgenfriavis.dk 
Hanne Isabella Pedersen - hip@virumsorgenfriavis.dkJ 
Jan Carlsson, journalist DJ - jc@virumsorgenfriavis.dk 
  

Redaktionelt stof
Redaktionelt stof sendes som wordfil eller lignende som fær-
digt materiale. 
Billeder sendes i jpeg eller PNG fil.
redaktion@virumsorgenfriavis.dk
Næste udgivelse: 1. maj 2020 
Deadline 26. april 2020

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 Sor-
genfri, Brugsen på Parcelvej, REMA 1000, Bistrup og Nør 
på Virum Station, 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.

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

Bliv sponsor for avisen: Kontakt redaktionen.

Virum-Sorgenfri Avis - 16. april 2020                                                                                                                  Side 24

 
Ønsker du at være frivillig på avisen, kontakt redaktione


