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Disc-Golf 
banen i Vi-
rumparken
er blevet en 
stor succes.
Det er snart et år siden ba-
nen blev indviet og rigtig 
mange unge som ældre be-
nytter banen. Nu bliver der 
også stiftet en klub i Virum.
Du kan læse mere om den 
nye klub på side 21.





Hans-Jørgen Bundgaard
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Kære læsere – kære borgere

Det er en tid til en ny avis – den sidder du nu 
med i hånden – vi håber du synes om den.

Fokus har de seneste snart mange numre været 
på corona og rigtig mange af os ville ønske, vi 
også kunne tale om noget andet, og den tid kom-
mer forhåbentlig snart. Det er imidlertid ikke 
underligt, at vores fokus har været på denne 
usynlige fjende.
I Virum og Sorgenfri  er snart alle forretninger 
åbne igen og dagliglivet kan begynde sin gang 
 – og alligevel ikke. 

Vi bliver nødt til fortsat at tænke på vores nabo, 
om det er hjemme eller i køen i supermarkedet.
Coronaen er ikke væk, men den er minimeret, 
og det betyder, at den stadig, når den kommer, 
er ligeså farlig som den hele tiden har været, når 
den rammer nogen af vores medborgere, og det 
vil den være længe endnu.
Alle skal forsøge at få et normalt liv tilbage så 
derfor – hold fortsat afstand når du færdes i by-
rummet så vi alle kan leve livet så normalt som 
muligt.
Når en medborger i køen beder om, at du holder 

afstand, behøver det ikke at være fordi vedkommen-
de vil være ”politimand” over for dig, men måske 
fordi vedkommende har en kronisk sygdom, som jo 
ligesom coronaen heller ikke altid er synlig. 
Generelt set kan vi jo håbe, at vi som mennesker, 
medborgere og naboer har lært noget af den tid , vi 
har været igennem og fremadrettet tænker lidt mere 
over, at der skal være plads til os alle, Når vi fær-
des sammen, så tænker vi på hinanden og hjælper 
hinanden.  
Vore ældre medborgere har også engang været unge 
og vore unge bliver også på et tidspunkt gamle.
Tænk over det, når du fremover bevæger dig i by-
rummet.
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De frivillige medarbejdere i IGEN-butikken I 
Virum glæder sig til at åbne dørene igen for de 
kunder, som har ventet tålmodigt, siden butikken 
lukkede den 12. marts. Butikken åbner mandag, 
den 18. maj kl 11.00. Og det bliver med alle de 
sundhedsmæssige tiltag, der gør, at butikken kan 
besøges forsvarligt og uden risiko for smitte med 
Covid-19.

Sundhedsmæssigt forsvarlig åbning

Kræftens Bekæmpelse er dybt afhængig af dansker-
nes velvilje til at støtte kræftsagen, og de penge, 
der tjenes i butikken på Virum Torv går til kræft-
forskning, støtte til kræftramte og deres pårørende 
og til at forebygge nye kræfttilfælde. Men det er 
naturligvis vigtigt, at bu-tikken bliver åbnet på en 
måde, så alle føler sig trygge ved at komme der. 
Det mener di-striktschef Kim Steen Carlsen som er 
den daglige leder af butikken.
- Vi har brugt den ufrivillige lukning af butikken til 
at foretage nogle ændringer, som følger alle sund-

hedsmyndighedernes anvisninger, og derved gør 
butikken sikker at komme i. Blandt andet har vi sat 
skærme op foran betalingsdisken og spritstationer 
rundt om i lokalerne. Der er desuden sat afstands-
markeringer på gulvene, og vi har sat skilte om 
adgangsbegrænsning på døren til butikken, fortæl-
ler Kim Steen Carlsen. 

Frivillige glæder sig
 
Selvom der er sket meget nyt, vil butikken på de 
fleste måder være som før. Og distriktsche-fen 
fortæller, at de frivillige medarbejdere glæder sig til 
igen at åbne dørene.

- Men jeg vil gerne understrege, at der bliver åbnet 
på en helt igennem forsvarlig måde, så vores frivil-
lige medarbejdere føler sig trygge ved at komme i 
butikken igen, siger Kim Carlsen.

- Vi modtager meget gerne donationer i butikken 
igen og vi afhenter også gerne større ting hos folk, 

som møbler og andet, slutter distriktschef Kim 
Steen Carlsen

Butikken har lidt kortere åbningstider end før Coro-
na-krisen - Således er butikken åbent mandag til 
fredag fra 11.00 - 17.00 og lørdag fra 10.00 - 13.00. 
Følg med på Facebooksiden IGEN Virum - Kræf-
tens Bekæmpelses genbrug for mere information.

”Virum Skranke hold afstand” - chauffør Christian Klinke 
Ørhstrøm bag den nu plexiglasaf-skærmede kasse i gen-
brugsbutikken på Virum Torv

”Arbejdspladsafskærmning” - Distriktschef Kim Steen Carlsen og 
chauffør Christian Klinke Ørhstrøm demonstrerer afskærmningen 
mellem de frivilliges arbejdsstationer.

Nu åbner Genbrugsbutikken IGEN, på Virum Torv
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DISCOUNT 
MED HOLDNING
ENKELT, HURTIGT, BILLIGT OG ANSVARLIGT

MILJØVENLIG

EMBALLAGE

MINDRE MADSPILD
• INGEN FLERSTYKSPRISER
• VEJ SELV GRØNT

• KØB KUN DET, DU HAR BRUG FOR
• DATOVARER TIL NEDSAT PRIS

MEGET MERE 

ØKOLOGI
VORES FASTE SORTIMENT
INKLUDERER NU OMKRING
400 ØKOLOGISKE PRODUKTER.

FOKUS PÅ SUNDERE

LIVSSTIL
VI HAR NU OVER 400 
NØGLEHULS- MÆRKEDE 
PRODUKTER I VORES 
FASTE SORTIMENT. 
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Museet har og har haft besøg fra kommunens 
børnehaver

De seneste tre uger har dagligdagen for museet og 
for de ældste i børnehaverne været noget anderledes 
end den daglige trummerum.
Børnene har være velkomne med deres pædagoger 
til at besøge museet og kunne her lege rundt på an-
lægget. Og er der noget børn skal have lov til, er det 
at boltre sig frit og ufortrødent. Det kan de her, hvor 
pladsen er stor, og hvor der ikke er et loft. Solen 
har vist sit sande ansigt langt mere, end regnen har 
kunne skylle ud med badevandet. 
Alle dagene har der været en synlig, legende tilgang 
på de store græsarealer. Glæden hos poderne har 
smittet af på deres forældre, der har fået det helt 
store smil, når de hen ad eftermiddagen er kommet 
for at hente de små med hjem.
Jeg har både talt med børn og med pædagoger i en 
afmålt afstand på de gældende to meter. Det var 

Frilandsmuseet blomstrer

ikke noget problem, for børnene talte så højt, mens 
glæden lyste ud af deres øjne. Megen tid havde de 
ikke til at tale med mig, for de skulle ud og lege på 
de frie græsenge, … det skulle jeg nok kunne forstå, 
mente de.
Pædagogerne var ligeledes tilfredse med ordningen 
og fortæller om, hvordan børnene også får en yder-
ligere tilgang til sproget, fordi så mange nye ord 
dukker op. Desuden oplever de, at der er en verden 
til forskel, at være her … og være derhjemme. 
Ja, og jo, det er er en fin og flot ordning for de børn, 
der faktisk skulle have været i ’skolepraktik’ fra 
første maj … og for pædagogerne; og for Frilands-
museet.
Hold øje med hvornår museet åbner for alle os 
andre.

af Thomas Leo Hansen

Kongevejens Skole holder timer på Frilandsmuseet

en spændende og anderledes skole på Frilandsmuseet
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For plejehjemsbeboeren Hanne har tiden med 
corona været en genoplevelse af undtagelsestiden 
under Anden Verdenskrig

Forleden besøgte jeg Hanne, som er 89 og bor på 
plejehjemmet Solgården – ligesom Jørgen, som jeg 
skrev om i sidste nummer af avisen. På vejen mødte 
jeg faktisk Jørgen, som var ude i det fine vejr. Da jeg 
havde snakket lidt med ham, gik jeg hen til besøgs-
zonerne, der er indrettet i den hyggelige gård. Jeg 
fandt frem til Hanne og tog plads skråt over for hen-
de – i behørig afstand - ved bordet, der var rengjort 
og sikkert også sprittet af. 

Det minder om besættelsen
Af Kim Engelbrechtsen

- Jeg har haft et godt liv, jeg vil gerne leve det om igen, siger Hanne 
på 89

- Har du følt dig meget isoleret i denne cornonatid, 
spurgte jeg hende.
- Det kan man jo ikke undgå, svarede hun.
- Altså jeg er jo født i 1931, så jeg kan udmærket 
huske krigen og besættelsen, hvor man også var i en 
konstant undtagelsestilstand og fik at vide, at man 
ikke måtte ditten og datten. For mig har det ligesom 
været en genoplevelse af krigen. De søde ansatte 
her på stedet har gjort meget ud af os, talt med os 
og sådan. Men jeg keder mig nu ikke. Som min mor 
sagde: ”Intelligente mennesker keder sig aldrig”, 
siger Hanne og griner lidt. 
Hanne læser meget - ligesom Jørgen – og hun løser 
kryds og tværs og ser fjernsyn – så meget, at hun 
kalder sig selv en fjernsynsnarkoman. 
Hun har god telefonkontakt med venner og famili-

en. Hanne har tre børn, men mistede desværre det 
ældste, som hed Susanne, i januar. Hun var over-
læge på Rigshospitalet og døde i en alder af 65 af 
en meget aggressiv form for Parkinson. Forståeligt 
nok har Hannes sorg over Susannes død overskyg-
get det med coronaen.
- Det hjælper meget, at jeg har mine to børn og 
ikke mindre end syv børnebørn og otte oldebørn 
– og der er en på vej på mandag. I betragtning af, 
at jeg er enebarn synes jeg, det er meget godt gået. 
Børnebørnene og oldebørnene er livets konfekt.
Familien kommer indimellem og stiller sig uden 
for Hannes fine lejlighed, som ligger i stuen, 
hvilket skyldes, at hun er dårligt gående og sidder i 
kørestol. Så får de sig en hyggelig snak.
Hanne er opvokset på Østerbro og mødte sin nu 
afdøde mand i Statsanstalten for livsforsikring (nu 
Danica). De har boet ikke mindre end 15 steder 
sammen. Hendes mand var meget glad for at tegne 
huse. Han nåede at faktisk at bygge fire huse og tre 
sommerhuse. 
- Så jeg kedede mig ikke i den periode, griner 
Hanne.
Af de mange bopæle, var huset på Sønderengen i 
Gentofte - en sidevej til Dyssegårdsvej – det bed-
ste, synes hun. 
Hun har også boet  i Dronningens Vænge i Lyng-
by, og Susanne boede på Skovridergårdsvej i 
Virum.
Da jeg spurgte Hanne, om hun synes, hun har haft 
et godt liv, kom svaret prompte og med eftertryk.
- Ja, DET har jeg! Jeg vil gerne leve det om igen…
- Er du bange for døden? dristede jeg mig til at 
spørge, lige inden en venligt smilende plejer kom 
og sagde, at det var tid til at runde af, fordi der 
”om lidt” kom gæster til en anden beboer. 
- Nej, døden er ikke  slutningen. Jeg er helt sikker 
på, at jeg skal møde de to, som jeg har mistet, og 
som jeg har elsket så højt!
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4.maj 1945 gik jeg i Virum skole, jeg var 7½ år gam-
mel. Samme aften legede jeg udenfor med genboens 
barnebarn, da min mor, kl. 20.30, slog vinduet op og 
råbte til min far om befrielsen. Min far var cykelsme-
den, kaldet ”Mukkebikken”. Far var ude at feje rende-
sten, det gjorde man dengang hver fredag. Bunkerne 
blev så hentet af kommunen om lørdagen, der jo var 
almindelig arbejdsdag. Og så var der sammenstimling 
af naboer og andet godtfolk og snak og glæde, men så 
var det min sengetid. 
5.maj 1945 var butikkerne lukkede. Far og jeg gik i 
smukt forårsvejr til Frederiksdal, selvfølgelig på kroen, 
hvor far fik en bajer og jeg en gul sodavand. Naboen 
til kroen var et stort blomstergartneri, nu ”Den gamle 
Have”, og en ansat der var meget tyskervenlig. Han 
yppede kiv i kroen, og så var der ballade, først inden-
for, senere udenfor. Broen over Kanalen var bevogtet 
af 2 frihedskæmpere, skuespillerne Poul Richardt og 
Lau Lauritsen, men far trak af med mig, så jeg så ikke 
mere der. Turen gik videre til Nybro kro, til familien 
Hansen, som min far kendte godt. Der var mere fre-
deligt. Så efter endnu en bajer og gul sodavand gik 
vi hjemad gennem Åmosen til min mor på Parcelvej 
177. Parcelvej 175, som min far også ejede, var udle-

Befrielsen fra en Virumdrengs hukommelse
af Jørgen E. Petersen, Kalvehave

jet til en skomager og til Julius, som arbejdede 
på Værløse flyveplads. Han forklarede på bredt 
sjællandsk, at han altid havde arbejdet ”yden for 
heint”.  Det var vigtigt at markere sit tilhørsfor-
hold, opdagede jeg.
Det, jeg husker mest fra krigens år var, at alt 
var så bælgmørkt, og så var der pludselig lys i 
alle huse, lys i vinduer og gennem den åbne dør. 
Jeg har altid siden 2 tændte stearinlys i vinduet 
4.majs aften.
 

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

Huset til højre hvor Jørgen E. petersen boede under krigen
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Børn sender deres bønner til himmels med heli-
umballoner

På tirsdag d. 19. maj skulle der have været lasag-
negudstjeneste i Virum Kirke - en fast tradition, 
som markerer Kristi Himmelfart: Ballonopsen-
ding af bønner tegnet og skrevet af børn og deres 
familier. 
I år bliver det ikke muligt at holde lasagne-
gudstjenesten som sædvanligt, men sognepræst 
Kristian Tvilling og kirke- og kommunikations-
medarbejder Marlene Kejser inviterer til et event, 
hvor man kan tegne og skrive sine bønner og øn-
sker hjemmefra, og så komme forbi kirken, få en 
heliumballon og sende bønnen helt op i himlen. 
Man kan droppe forbi, som det passer i tidsrum-
met mellem kl. 16.00 og 18.00.  På Virum Kirkes 
Facebookside kan man se en video om, hvordan 
man laver sin bøn derhjemme. 

Balloner sendes til himmels
Kristi Himmelfarts-event i Virum Kirke

Børn sender deres bønner til himmels med heliumballoner

af Kim Engelbrechtsen
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Mellem Virum Gymnasium og kjoleforretningen 
”Bridefashion” ligger der en række veje, hvori 
der indgår mønske stednavne. Den sidste af disse 
veje inden Kongevejen hedder Mønsvej, og den 
er en slags fællesnævner for de omgivende veje fx 
Hjelmsvej og Frenderupvej. Hjelmsvej er opkaldt 
efter en bebyggelse, der ligger på Møn ved Hvide 
Klint i Vordingborg Kommune.  Frenderupvej er 

opkaldt efter byen Frenderup, hvor der ligger en vel-
bevaret jættestue, som i 1853 blev udgravet af Natio-
nalmuseet og opfølgende restaureret i 1974. 
Det var ingeniør Folmer Andersen, der i 1937 fore-
slog brugen af mønske stednavne. Han fik sin vilje 
med de fleste forslag – udover de nævnte således også 
vejnavnene Askebyvej, Lerbækvej og Rytsebækvej. 

Virum får ny bank

Ringkjøbing Landbobanks Private Banking 
afdeling i Holte flytter den 1. juni til
Kongevejen 272A i Virum – for foden af Geels 
Bakke.

Det er 10 år siden, at Ringkjøbing Landbobanks 
private banking enhed etablerede sig på Kongeve-
jen i Holte, hvor fokus fra starten var på finansiel 
rådgivning og sparring til velhavende kunder i det 
Nordsjællandske område. 
Afdelingen har oplevet en meget stor succes 
med løbende tilgang af nye kunder og nye forret-
ningsområder. Afdelingen rådgiver nu formuende 
kunder på hele Sjælland - og dermed er afdelingen 
vokset løbende med flere private banking rådgi-
vere, investeringsrådgivere og fungerer også som 
bankens repræsentationskontor for engros, vedva-
rende energi og inden for erhvervsområdet.
For at skabe endnu bedre vilkår for den kommende 

vækst og ekspansion flytter afdelingen nu ”om på 
den anden side” af Geels Bakke fra Kongevejen 356 
i Holte til Kongevejen 272A i Virum. 
Det nye domicil på Kongevejen 272A kommer til 
at give rigtig gode muligheder for at understøtte 
bankens fortsatte kundetilgang med en række gode 
mødelokaler og plads til medarbejdere samt særdeles 
gode parkeringsforhold for vores kunder og meget 
lette til- og adgangsforhold, idet kontoret ligger for 
enden af Lyngbyvejen.

Stor tilgængelighed

Private Banking Holte med regionsdirektør Stig 
Haldan i spidsen har meget at tilbyde velhavende 
privat- og erhvervskunder. Tilgængeligheden er 
vigtig i forhold til at bruge os som finansiel spar-
ringspartner – vi skal være lette at komme i kontakt 
med – både telefonisk og digitalt, men også vores 
fysiske placering på Kongevejen i Virum er vigtig. 
I en verden der bliver stadig mere kompleks, er det 
utroligt vigtigt, at vi kan sammensætte det rette team 
til gavn for kunden på tværs af bankens kompeten-
cer og lokationer.
Vi ønsker, at vores kunder skal opleve en meget høj 
grad af tilgængelighed således, at vi effektivt kan 
yde en kompetent, handlekraftig og ordentlig rådgiv-
ning.
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af Niels-Kristian Pedersen

Sognefogedhuset Gl. Virum.

Sognefogedhuset i Virum har på skorstenen en stenkanonkugle, som 
formodes at stamme fra de svenske belejringstropper, der netop lå her i 
omkr. 1658. Tegning og tekst Knud Mühlhausen. 1955.

Det rigtige navn er ”Kuglehuset”. Det er i dag Vi-
rumgade 42. Huset er opført 1823 med baghus fra 
1842. Tilhørte i en periode hjulmand/karetmager Carl 
Bendtsen, hvilket var meget praktisk lige overfor 
smedjen. Hjulmanden kunne bare trille hjulet over 
gaden og få sat jernbånd på; det blev påsat rødglø-
dende. Navnet skyldes, at der øverst på husets skor-
sten var en stenkugle (kanonkugle?). Nu er skorste-
nen fjernet og kuglen, så navnet giver ingen mening i 
dag. Sognefogedhus har det aldrig været. Det skyldes 
en fejltolkning af Knud Mühlhausen, der forveksler 
Carl Bendtsen med Bent Bendtsen, der var gårdejer 
og boede på ”Den gule Gaard”, i dag Virumgade 24 
”Kærgården”, der blev medlem af Sogneforstander-
skabet, oprettet 1841, i en årrække. I ”Villa Author”, 
Virumgade 54 A, bygget 1909, boede handelsgartner 
Axel Rostgaard Andersen, sognefoged i rigtig mange 
år og medlem af sognerådet, er mit bud på et sog-
nefogedhus.    Flere personer fra landsbyen Virum 

”Kuglehuset ”. Kuglen placeret øverst på skorsten. LTK Stadsarkiv, 
1978. 

På besøg i smedjen overfor hjulmager/karatmagerens hus. Ca. 1910 
LTK Stadsarkiv. Th. Hjulmand/karetmagerens hus. 2015. Foto 
Umelik

har været valgt til sogneforstanderskabet, siden 
sognerådet og nu kommunalbestyrelsen. 
 



Kuglehuset,” Virumgade 42. Foto. Umelik 2020

Villa Author. Virumgade 54A. 2015. Foto Umelik.

Enkelte fra Virum har været valgt til sognerådsfor-
mand bl.a. Emil Piper (1856-1928), konservativ 
og Ingvar Nørgaard,(1882-1983) socialdemokrat. I 
1950 blev Paul Fenneberg (1907-1982), konserva-
tiv, sognerådsformand. Borgmester fra 1952 vha. 
”Gentofteordningen”, der blev vedtaget i Folketin-
get. De konservative lovede i valgkampen i 1950 at 
give en måneds kommuneskat tilbage, hvis de blev 
valgt ind med et flertal. Historien ”fortæller”, at det 
gjorde de? Det har betydet, at de mere eller min-
dre lige siden har været ved magten, dog oftest i et 
samarbejde med socialdemokraterne.

Lottenborg Kro er sat til salg, men den nuværende 
ejer, Robert Christiansen, ønsker helst at kunne 
sælge kroen som et partnerskab, men forpagtning er 
også en mulighed.
Der er mange muligheder – derfor lægger Robert 
op til en dialog omkring udvikling og drift af kroen.
Det kan være alt fra et totalsalg, som til at sælge 
kroen som anparter.  
Der er mulighed for indretning af to boliger på om-
rådet i eksisterende bygninger, som enten kan købes 
sammen med kroen eller skilles fra selve kroen.
Robert er åben for at se på alle muligheder. Kroen 
er i dag forsynet med et topmoderne køkken og 
indrettet  med udendørs scene og udendørs køkken. 
Der er også indrettet værelser, så Bed & Breakfast 
ville være en mulighed.

Lottenborg er en gammel kro med servering helt 
tilbage til 1742.  Både HC Andersen, HC Ørsted og 
Arveprins Knud har været gæster på kroen, men si-
den kroen gik konkurs i 2010 og kommunen solgte 
den, har det været svært at komme i gang igen.
Beliggenheden er ideel, i en smuk natur, og allige-

Bliv medejer af en kro
vel tæt på byen og med gode trafikmuligheder.

Robert søger efter partnere i lokalområdet for han 
mener, at kroen kan få en renæssance med den rette 
partner eller de rette anpartshavere. 

Brænder du for at blive kroejer helt eller delvist, så 
kontakt Robert på mail: lottenborgkro@gmail.dk,
så vil Robert præsentere de mange muligheder, der 
er for at kroen igen kan blomstre.
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Portræt af en virksomhed
Denne gang: Virum Apotek

Jeg fangede apoteker Bent Halling Sørensen på 
telefonen, da vi skulle lave dette virksomheds-
portræt. I disse coronatider er det jo vigtigt at 
begrænse fysiske møder, selv om vi altid har lagt 
vægt på at møde op personligt til sådanne por-
trætter.

Bent Halling Søren-
sen har været apoteker 
i mere end 10 år og 
driver Virum Apotek 
sideløbende med sit 
apotek i København. 
Bent overtog driften af 
Virum apotek i august 
2017.
Privat er han bosidden-
de i købehavn
I alt arbejder der ca. 

10 medarbejdere på Virum apotek hvoraf  der er       
3 farmaceuter og 7 farmakonomer. Dagligt er 4 
medarbejdere på apoteket dagligt.

En farmaceut har taget en universitetsuddannelse 
om lægemidler og en farmakonom har taget en 
3 årig uddannelse på farmakonomskole. I begge 
studier indgår længere praktikophold. 
- Så I har et hold af lægemiddeleksperter i Virum 
som I frit kan benytte jer af fra gaden. De er altid 
klar til at svare på spørgsmål, siger Bent Halling 
Sørensen.

Som daglig leder er Anett Eliasen ansat Virum 
Apotek,   som i øvrigt er uddannet hos Bent på 

hans apotek på Tuborgvej. i København. 
Virum apotek åbnede i 1953 – på et tidspunkt hvor 
det centrale Virum var ved at være udbygget. Apote-
ket har en af de mest centrale placeringer i byen og 
er også en butik der hver dag trækker rigtig mange 
mennesker til sig og dermed er med til at give liv til 
byen.

Apoteket er en slags livsnerve for Virum og er da også 
en af de få butikker som trods krisen, skal have åbent 
– det forlanger sundhedsmyndighederne – betyder  det 
også at man er helt klar på de sikkerhedsforanstalt-
ninger som der skal være, for at sikre kunderne mod 
smitte.

For at sikre kunderne mod smitte har Virum Apotek  
i denne tid øget udbringningen af medicin, således 
at Virum Apotek hver dag i denne coronatid, sender 
medicin ud til vore svage medborgere så de trygt kan 
blive hjemme – medicinen kan blive leveret udenfor 
døren hvis man har etableret en betalingsordning. 
Man kan altid ringe til apoteket og høre om mulighe-
der. Chaufføren har også dankortterminal 
Inde i apoteket er der desuden for tiden etableret 

skærme for at nedbringe smittemuligheden. Det giver 
tryghed for både borgere og personale. – og så bliver 
der sprittet godt igennem både på hænder og overfla-
der.
Som nævnt ligger apoteket centralt placeret lige ved 
supermarkederne – det betyder også at det ligger i det 
område som snart skal ombygges i henhold til den 
nye helhedsplan.
Bent Halling Sørensen mener, som de andre butik-

Annett Eliasen bor til 
daglig i Søborg med 
sin man og 2 børn

Annett ekspederer på Virum Apotek

af Hans-Jørgen Bundgaard
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ker i området, at det er vigtigt at der skabes en 
sammenhæng i byen,  så det er nemt at kom-
me rundt, også for gangbesværede, og nemt at 
parkere tæt på. bl. a. er han klar tilhænger af at 
der bliver gennemført denne flydende overgang 
over Frederiksdalsvej uden store forhindringer 
midt på vejen, og at der for alt i verden bliver 
skabt et lyst og overskueligt byrum, uden store 
beskæmmende hække, men i stedet bliver etable-
ret et grønt miljø som skaber åbenhed for byens 
borgere. 

For nylig belv Virum Apetek ombygget og moderniseret
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Denne første online-koncert fra Virum kirke 
blev vist på kirkes Facebookside. Da jeg så kon-
certen derhjemme på min pc, holdt jeg øje med 
det lille ”øje” øverst til venstre på skærmen, som 
viser hvor mange, der klikker sig ind på siden. 
Det svingede mellem 50 og 60, men det er 
ikke det reelle antal seere, idet flere givetvis så 
koncerten sammen med andre. Så et nogenlunde 
ædrueligt skøn er, at der var et sted mellem 70 
og 80 personer, der så den. Det er et ganske flot 
antal – især taget i betragtning, at der var tale 
om noget helt nyt. Seerne fik en smuk musikalsk 
smuk aften i selskab med sopran Cecilia Lind-
wall, violinist Andreas Orlowitz, cellist Toke 
Møldrup samt kirkens organist Knud Rasmus-
sen, som indviede kirkens nye koncertflygel. 
Som nogle måske har bemærket, lavede vi på 
Virum-Sorgenfri Avis en forpremiere for at 
bakke op om det spændende initiativ. Vi op-
tog to videoer, som dels blev mailet til avisens 
abonnenter og dels lagt på vores Facebookside. 
I den første fik vi et lille udvalg af de klassiske 
musikstykker, der blev spillet til koncerten. I 
den anden interviewede jeg Knud og Cecilia 
om, hvordan det føles at spille og synge i en helt 
tom kirke. Cecilia sagde bl.a., at hun var glad 
for, at hun ikke skulle optræde alene, og at hun 

Stor interesse for onlinekoncert i Virum Kirke
håbede på, at ensemblet sammen kunne skabe noget 
af den energi, der kom til at mangle fra publikum. Og 
det lykkedes, må man sige. Energien var efter min 
mening helt i top, og det samme var billed- og lyd-
kvaliteten. Det kan godt ses og høres, at kirken bruger 
et professionelt produktionsselskab, SignalMedia, til 
streamingen.  
Musikprogrammet bød på en række soloværker og 
kammermusikalske værker. Blandt andet opførtes 
“Våren” af Grieg og Montis virtuose violinnummer 
“Czardas”. Man kunne også opleve en smuk sats af 
en af J.S. Bachs solosuiter for cello og Griegs muntre 
klaverstykke “Bryllupsdag på Troldhaugen”

Musikerne er fra venstre Andreas Orlowitz på violin, Knud Rasmus-
sen, pianist, Cecilia Lindwall, sopran og på cello Toke Møldrup.  
Foto: Jan Carlsson

af Kim Engelbrechtsen
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Som søsterorganet, DGO, skriver også redaktøren af 
Virum-Sorgenfri Avis, om Lyngby-Taarbæk kommu-
nes seneste ”indsats” vedrørende problemet Sorgenfri 
Torv. Emnet er voldsomt relevant, men efterhånden 
også fortærsket i en grad, så mange nok i afmagt er 
blevet ligeglade. Nærværende publikation kan vel 
med en vis ret siges at høre hjemme på og omkring 
torvet, og Sorgenfri Torvs ve og vel angår mange 
tusinde borgere i området, derfor er det også forstem-
mende at gøre Lyngby Taarbæk kommunes rolle op, 
her hvor man mener at have truffet en definitiv afgø-
relse. Kommunens ”indsats” og beslutning vil ikke få 
nogen som helst positiv virkning, ja formentlig alene 
sætte hele processen om en tiltrængt fornyelse helt i 
stå.

Sorgenfri Torv – den uendelige historie.
Af Ole Mathiesen, Virum.

”Øjebæen” på politigrunden siger jo alt. En investor, 
og sådan skal man se ejeren af torvet, har kun én 
interesse, nemlig at få byggetilladelse til så meget 
som muligt og så kompakt som muligt. Kommunen = 
de folkevalgte politikere har de seneste mange har år 
kun engageret sig på én måde i udviklingen af kom-
munen. Man har defineret sin egen rolle alene, som 
dem der skal udstede byggetilladelser, og desværre 
har den fremherskende tendens været, ”så stort som 
muligt, lig så godt som muligt”. Det har IKKE været 
til borgernes bedste, og slet ikke i flertallet af borger-
nes interesse.
Et torv som Sorgenfri, der både har en historisk og 
kulturel værdi, men så sandelig også en stor betyd-
ning for de mange tusinde, der bor i området, bør na-
turligvis støttes og hjælpes af samfundet. Samfundet 
er os alle sammen, det er kommunen, det er fælles-
skabet. Herunder i særdeleshed samfundets midler = 
kommunens pengekasse. Kommunens kassebehold-
ning og økonomiske formåen har kun ét formål: De 

fælles midler skal bruges, hvor det er nødvendigt og 
i den udstrækning, det er økonomisk forsvarligt. Og 
torvet HAR brug for modernisering, nytænkning og 
et kraftigt ”make-over”.
Lyngby Taarbæk kommune skal nok ikke tænke i, li-
gefrem at overtage torvet (omend tanken kunne være 
besnærende), men mindre kan også gøre det! Også 
i den grad! Jeg udsætter hermed en ”dusør” til den, 
som kan dokumentere, at bare én eneste af de 21 
folkevalgte, har udvist konkret og visionær interesse 
for at løse torvets problemer. Lad os sige, at dusø-
ren er en flaske Whisky eller tre flasker rødvin. Det 
burde ikke skorte på byrødder, som føler et forhold 
til bydelen Virum-Sorgenfri, alene den ekstra vogn, 
som via Letbanetoget transporterede 5 ekstra man-
dater ind i den konservative gruppe ved det seneste 
valg, tæller vist mindst et par lokale borgere. Hvor 
er deres stemme og engagement?
Lad mig slutte, med nogle oplagte og let tilgænge-
lige forslag, hvormed kommunen kunne engagere 
sig i at give torvet en håndsrækning. Den meget 
befærdede kirkesti mellem Virum og Sorgenfri har 
det elendigt. Belægning, belysning og fremkom-
melighed, kunne nemt forbedres. Hvor kirkestien 

”rammer” Sorgenfri Torv, kunne meget gøres for at 
fremme sammenhængen. Man kunne også fra kom-
munens side holde butikkerne langt mere i ørerne, så 
affald og emballage ikke tiltrækker rotter. Fliserne på 
Grønnevej ved torvet har set bedre dage, ja faktisk 
på hele rækken ved højhusene, hvilket ville gå i fint 
i spænd med det store arbejde, der lagt i højhusenes 
renovering. Gangtunnellen under Hummeltoftevej er 
miserabel, hvilket også gælder selve krydset Hum-
meltoftevej/Grønnevej. Her kunne det gamle og 

Det nye Hummeltofteparken

Den gamle biblioteksbygning i Sorgenfri
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nedbrudte hegn langs Hummeltoftevej godt klare 
en udskiftning eller bare fjernelse.
Og sidst, men langt fra mindst! Da kommunen 
nedlagde biblioteket, fjernede man en af torvets 
”lunger”.
Et samlingssted og et midtpunkt. Det kan man 
gøre godt igen! Opret en afdeling af borgerservice 
i Sorgenfri, borgerservice skal alligevel flytte fra 
Toftebæksvej. Det kan gøres nemt. For lokalerne 
er der jo. Hvis det gamle bibliotek er for stort, så 
brug de tidligere banklokaler. Tilføres en kaffema-
skine og tre caféborde inklusive fire avisabonne-
menter. Så har man fluks skabt et minikulturcenter.
Det må da være en kommunes opgave, jeg mener, 
at understøtte borgernes trivsel! Den nye café ved 
Irma er et skridt i den retning, og det er godt. Men 
jo et privat initiativ. Hvornår ser vi andre initiati-
ver fra kommunen end det sædvanlige stempelbu-
reaukrati??

Hvad siger ejerne af Sorgenfri Torv?

Ejerne af Sorgenfri Torv, har i et brev til lejerne 
(Kan læses på www.sorgenfritorv.dk) kommente-
ret   den beslutning der blev taget på sidste kom-
munalbestyrelsesmøde omkring Sorgenfri Torv.
Når Lars Mathiesen som formand for bestyrelsen 
bliver spurgt  omkring udviklingen af torvet er 
hans ærlige svar: Jeg ved det ikke. Kommunal-
bestyrelsen har sat bebyggelsesprocenten ned fra 
114% til 65% på Nordtorvet, og Irma har sagt 
nej-tak til at placere en ny butik på niveau med 
Hummeltoftevej. Begge forhold udelukker, at vi 
kan gennemføre et tiltrængt udviklingsprojekt på 
Sorgenfri Torv. Han fortsætter:
”Vi ønsker at  udvikle og forny Sorgenfri Torv 
med en gennemtænkt løsning, som skaber værdi 
for borgere, erhvervsdrivende og alle andre inte-
ressenter. Angående Nordtorvet har vi de samme 
målsætninger som Byplanudvalget, nemlig at 
bevare torvedannelsen, undgå et massivt byggeri 
og friholde bebyggelse mod Grønnevej. Og ar-
kitekturen skal selvfølgelig være i orden, bebyg-
gelsen skal ikke være for høj, og den skal passe 
ind i omgivelserne, og man skal selvfølgelig lære 
af begåede fejl men også af gode eksempler på 
nyere bebyggelser andre steder i Lyngby-Taarbæk 
Kommune.”
Endelig forklarer  Lars Mathiesen flg: ” Men 

problemet er måske, at nogen har været dygtige til at 
overbevise beslutningstagerne om, at Sorgenfri Torv 
er placeret midt i et villakvarter i et smukt grønt 
område. Men realiteterne er jo, at der i en halvcirkel 
på 150 meter fra Sorgenfri Torv ligger en S-togstati-
on med et tilhørende støjende baneterræn, tre høj-
huse i 47 meters højde, en relativt trafikeret vej med 
10.000 passerende biler i døgnet og absolut intet 
grønt i området.

I brevet er en del bilag som du kan læse på hjemme-
siden www.sorgenfritorv.dk 

Der er stor aktivitet ved Sorgenfris nye ”Social-grill” - det nye minikultur-
center

Det seneste forslag til Sorgenfri Torv fra ejergruppen
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Disc-golf banen i Virumparken har været et stort 
trækplaster her i coronatiden. En sport, udendørs, 
hvor der er mulighed for at holde afstand og benytte 
sin egen frisbee, og i øvrigt sørge for afspritning.
Vi mødte initiativtageren Martin Erichsen til en snak 
om banen, og ikke mindst om opstart af Virum Disc-
golf forening.  
Martin synes selv at banen havde haft en forrygende 
start og blev hver eneste dag benyttet af rigtig mange, 
og ikke mindst er det interessant at man ser så mange 
forskelliuge generationer spille.

Flere og flere spiller disc-golf

Da jeg mødte Martin i Virumparken så jeg da også 
både børnehavehold, skolehold og en samling af vore 
ældre medborgere som spillede en kamp.
Hvor før Virumparken var benyttet til hundeluftning 
og til salg af f.eks. hash, er Virumparken i dag for-
vandlet til et levende og spændende sted at være med 
masser af aktivitet og liv.
Der er dog et stort problem – et problem som i øvrigt 
generelt bliver større og større i vores lokale område. 
– mangel på toiletter.
Martin havde allerede diskuteret toiletter med kom-
munen og da Virum-Sorgenfri Handels- og Borger-

forening også har haft denne diskussion oppe at 
vende, vil det være passende fortsat at presse på 
for at få flere toiletter i det offentlige rum.

Nystiftet klub.

For at skabe mere organiseret disc golf spil i 
Virumparken, er der netop stiftet en ny Disc Golf 
klub med navnet Virum Disc Golf Klub. Martin 
blev selv valgt som formand og i bestyrelsen sid-
der i øvrigt Næstformand: Anders Wendt-Larsen,  
Kasserer.  Steffen Normann Rasmussen, Bestyrel-
sesmedlem.  Mikkel Vingaard,  
Det organisatoriske er ved at komme på plads 
men er du interesseret i at vide mere kan du kon-
takte Martin på  martinerichsen1976@gmail.com

Disc-golfbanen i Virumparken har stor succes

Martin Erichssen med sin golf vogn

teenagere var med deres lærere ved banen

Orienteringstavle om disc-golf i Virumparken

af. Hans-Jørgen Bundgaard
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Den nye pyt bog er på hylderne. Henrik- Høyer 
Hansen, der er forfatter til pytbogen, er meget glad 
for den modtagelse bog nr. 5 har fået. 
Henrik er naturligvis glad fordi rigtig mange synes 
om den bog han har sat sammen, og han fortæller at 
et stort salgstal er med til at give endnu flere penge 
til Sct. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup.
Jeg spurgte Henrik om, hvorfor det lige var dette 
gode formål han donerede  pengene til.
Henrik svarede:  ”Da jeg skulle finde ud af et godt 
formål, spurgte jeg en af mine bekendte, politike-
ren Mette Abildgaard  (MF) om hun havde et godt 
forslag.
Hun foreslog dette hospice i Hellerup, og det forslag 
tog Henrik til sig og han har indtil  videre doneret 
mere end 250.000 kr. ved salg af pytbogen og pyt-
knappen.
Henrik fortalte også, at han flere gange i sin tid 
havde oplevet elever der blev alvorligt syge og døde 
af bl.a. kræft,  og det har altid ramt følelsesmæssigt 
hårdt, så han på den måde også selv har haft børns 
sygdom og død tæt inde på livet. 
I forbindelse med udgivelsen, ville Henrik have 

afholdt nogle spændende events, men det satte 
coronakrisen en stopper for, men han forventer at 
han så snart ”samfundet lukker op igen”,  vil  ven-
de tilbage, hvilket vi naturligvis bringer mere om 
her i avisen når tid er.
Henrik har tidligere talt om hvornår han ville 
slutte med PYT-bøgerne men er allerede nu i gang 
med nr. 6 i rækken, men hvornår den kommer, vil 
han endnu ikke løfte sløret for.
”Der var simpelthen så meget stof extra til bog nr. 
5 at jeg ikke følte jeg kunne stoppe her – så nu er 
jeg indtil videre gået i gang med nr. 6.
Det er dog ikke kun pytbøgerne Henrik bruger sin 
tid på. Han er en ivrig foredragsholder og ved si-
den af det er han mentor for 5 studerende fra bl.a. 
Københavns Universitet.

PYT med det

Mølleåen
Forleden gik formiddagsturen til Mølleåen. Da jeg 
slog mig ned ved bredden, stavrede en and målbe-
vidst op til mig. Jeg havde ikke noget spiseligt med, 
så jeg nøjedes med at give den et kram!

Forleden spottede jeg denne skilt i et supermar-
ked – helt henne ved kasserne. Men det var ikke 
gulerødder og broccoli, der lå under skiltet. Det 
var det rene guf! Slik er mad, og mad skal spises
En noget upædagogisk opfordring...

Spis slik, børn!
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