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Cirkus Baldoni besøger Furesøparken i Virum - side 5

Virum Gymnasium har åbnet sig
mere mod lokalsamfundet side 9

Johannes har lavet en lokal film
om Gurli fra Virum - side 10

Balloner
indtog Virum og
Sorgenfri

Det var et flot syn, da
seks balloner torsdag
var i luften over Virum og Sorgenfri. To af
dem landede på Frederiksdalsvej - én på en
fodboldbane, - side 12
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Din lokale avis har fødselsdag

Et historisk tilbageblik på de lokale nyheder
I august måned 2018 udkom det første nummer af Virum-Sorgenfri Avis.
Det er 2 år siden, og det vil vi selvfølgelig fejre. Sidste år inviterede vi
til morgenbord på redaktionen, og
det vil i år gentage sig hvor alle er
velkomne til at deltage.
Læs annoncen på side 16 hvor du
kan se mere om arrangementet.
Da avisen kom var det lidt som en
erstatning for avisen 2830 som man
ikke mere ønskede at udgive. For
omkring 25 år siden var jeg selv med
til at starte 2830 sammen med den
daværende Lokalposten.
Avisen udkom 6 gange om året og
blev fremstillet i et tæt samarbejde
mellem Lokalposten og Virum Han-

delsforning. Den udkom 6 gange
om året og omhandlede lokalstof
fra Virum og Sorgenfri.
Ideen var, at rigtig mange annoncører var meget lokale og derfor ikke
havde brug for at komme ud i store
dele af de nærliggende kommuner
og betale annoncepris for det, så
denne avis kunne holdes økonomisk nede på grund af et begrænset
oplag (ca 10.000 husstande)
Hans-Jørgen Bundgaard
Dertil kom at den begrænsede
stoffet til at omhandle Virum og Sorgenfri som trods alt bestod af
mere end 40 % af kommunens borgere.
Gennem ca 25 år udkom avisen, de fleste år under titlen Virumbladet men de seneste år under navnet 2830.
Avisen blev udgivet af skiftende aktører.
Som nævnt startede vi med Lokalposten – Det Grønne Område
var med over nogle gange, og i en periode udgav vi avisen gennem en lokal medarbejder, som sad på Virumgade hos det daværende Easy Photo og fremstillede avisen.
I 2018 udkom avisen 2830 for sidste gang, med den begrundelse, at der ikke var nok stof til at lave en avis alene i Virum og
Sorgenfri.
Det synes vi ikke rigtig kunne passe. Vi tog udfordringen op – vi
var nu ikke alene Virum Handelsforening men vi var i mellemtiden omdannet til Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening.
Som nævnt er vi nu nået til 2 års udgivelser af avisen, 43 aviser
i alt og idag har vi en rigtig slagkraftig redaktion, bestående hovedsagelig af ældre medarbejdere der alle tidligere har haft med
avisproduktion at gøre.
Det er et frivilligt projekt, men ikke helt omkostningsfrit, da det
viser sig at det trykte oplag udkommer i et langt større antal end
det først var planlagt, men det fortæller os samtidig om den interesse der har været for vor lille avis.
Vi glæder os over at vi nu har eksisteret i 2 år og ser frem til endfortsættes side 6
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Cirkus Baldoni kører atter på de danske landeveje

Lørdag den 22. august og søndag den 23. august begge dage kl. 15.00 gæster de Furesøparken i Virum
”Vi i Cirkus Baldoni følger naturligvis Corona
situationen nøje. Vi har modtaget retningslinjer fra
myndighederne som bliver overholdt til punkt og
prikke. Vi har opsat håndspritautomater flere steder
på Cirkuspladsen, samt i toiletvognen. Alle medarbejdere i billetsalg, kiosk og café arbejder med
handsker på. Ved bestilling af pladser bliver en stol
ved siden af jer automatisk optaget således, at der
holdes god social afstand til alle gæster i teltet. Alle
stole og overflader bliver grundigt sprittet af inden
hver forestilling. Vi har taget alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at passe godt på Jer.

Vi har valgt at kalde årets show POWER. Hvad
ligger der i det…. I år byder vi som altid på en bred
vifte af fantastiske artister, som vi har hentet fra
stort set alle egne af Europa. Som de sidste mange
år er showet helt uden dyr, så hvis I ønsker at se
dyr optræde, skal der ikke købes billet her. Ønsker I
derimod at se et fantastisk show, med internationale top artister, smukke kvinder, sjove klovner, seje
akrobater, samt en af verdens stærkeste mænd så
kan i roligt sætte Jer tilbage i stolene og lade Jer føre
ind i en uovertruffen magisk verden. Vores artister
er specielt udvalgt til at give Jer kære publikum en
oplevelse i absolut sær klasse.
Hele vejen fra Ukraine har vi hentet en af verdens
absolut stærkeste mænd, nemlig Denis. I vil blandt
andet se ham trække en stor 4-hjulstrækker ind i
manegen, blot med tænderne, men ikke nok med det,
efterfølgende vil den samme 4-hjulstrækker køre
direkte hen over ham, imens han ligger på manegegulvet! Se det er POWER!
Fra Belgien kommer smukke Martyn, en sand kunstner på sit felt, nemlig quickchange. Med en ynde og
charme samt et uovertruffen musikalsk talent virker

hun som en virtuos orkan.
Vi har været en tur i Tjekkiet hvorfra vi møder
superakrobaten Michail, der senest kom hele vejen
i ”Tjekkiet har talent”. I vil med egne øjne se
hvorfor.
Vi har naturligvis også smukke kvinder, der udover
at lave halsbrækkende stunts i luften også mestrer
hula hop kunsten til fulde.
Intet show uden klovne, som altid har vi hylende
morsomme klovne med, som vil få Jer til at grine hjerteligt, også længe efter I har forladt teltet.
Selvfølgelig er Leonardo også med, han sørger for
sammen med direktør Baldoni, at følge Jer sikkert
igennem forestillingen. Dette og meget mere kan I
opleve når Baldoni besøger Jeres by.
Reserver, køb billetter og se meget mere på www.
baldoni.dk.
Det er også muligt, at reservere billetter på telefon:
20866010 hverdage ml. 9-14, weekender ml. 1113, samt på cirkuspladsen fra 1 time før forestillingen.
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Fællessang i parken - en god tradition
Omkring 60 deltagere var mødt op, da der blev
inviteret til et herligt sang-arrangement på
Frieboshvile. Den dejlige have var centrum for
sangene.
Den smukt pyntede scenetrailer var parkeret
på græsset, og herfra kunne operasangeren Per
Jellum, akkompagneret af pianisten Knud Rasmussen synge for på alle de dejlige sange.
Højskolesangbogen, gamle revy klassikere såvel som Kim Larsens ”Om lidt bli´r her stille”
var i det flotte sanghæfte, alle fik udleveret.
Sanglysten var stor, og vejret holdt, selvom der
kom to gange

60 deltagere var mødt op til fællessang i parken

to minutters regn! Heldigvis var der en god temperatur,
så alle følte sig tilpas. Lidt kaffe kage og
en vand var der også mulighed for at erhverve.
Arrangementet varede ca. 2 x 45 minutter, og i det
tidsrum nåede man 18 sange og ligeledes at mindes
Bent Fabricius Bjerre med et par solo numre fra pianist
og sanger.
Det blev, som initiativtageren Tommy Wedel nævnte
det i sin velkomst fra scenen: ”Når I går herfra,vil I
sige, det har været en dejlig eftermiddag!”.
Knud Rasmussen akkompagnerede operasanger Per Jellum

Et tilbageblik på avisen
fortsat fra side 3

nu flere spændende aviser i årene fremover.
Redaktionen har mange spændende nyheder at
præsentere i løbet af efteråret og har du lyst at
være med i vort fællesskab – så kontakt endelig
redaktionen – jo flere vi er, jo mere alsidig avis
kan vi præstere.
Du behøver ikke at være en fast del af redaktionen – du kan også have et speciale som du
gerne vil skrive om.
Det kan være du interesserer dig for haven, for
vin eller mad eller en har en helt anden interesse du gerne vil fotælle borgerne om – kontakt
endelig redaktionen.
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På Frilandsmuseet er der stor glæde
af Thomas Leo Hansen

Ja, glæden er stor blandt gæsterne på Frilandsmuseet, og dem har der været rigtig mange af
de dage, hvor jeg har haft lejlighed til at nyde
tilværelsen på stedet.
Der sker hele tiden noget nyt og spændende, og
alligevel er stedet altid som det skal være og bør
være. Frilandmuseet er en naturlig ramme for
kultur, fodtur og natur.
Navnet Frilandsmuseet
Ser man på Frilandsmuseets første stavelse, så
står der fri. … Og det er netop det man kan føle
sig. Humøret stiger og skuldrene falder fluks
ned. Fødderne føles lettere, og mange nagende
tanker forsvinder for en stund.
Anden stavelse er land … og er der noget man
er på, så er det præcis, at man er på landet. Der
er sol for oven, vind i håret og blæst i espeløvet.
Dyrene brøler, hanerne galer, æslet skryder, får
med deres lam bræger, heste vrinsker og ænder
opfører en fælles rap-koncert på plænen foran
smedjen.

Museum
Ja, gu er det et museum og rummer meget mere end
man ’må se om’ nu også passer. Et moderne museum i
gamle og kulturelle vide rammer. Der er højt til loftet,
der emmer af viden, den viden som grundlæggeren
Bernhard Olsen [1836-1922] allerede i 1897 ville vise.
Han ville anskueliggøre som levevilkårene havde været i naturlig størrelse. Det skulle være fuldblods, reelt
og de helt originale huse med det ægte interiør.
Ordet stammer fra latin (som har lånt det fra græsk) En
kompleks kollektion af kunstværker eller en samling
af interessante, historiske genstande og bygninger, der
vises frem for offentligheden. Det latinske ord er museum og betyder musernes tempel, en læreanstalt, og
som latinlektor … eller som vi sagde Hr. Hobel sagde
… han huserede på Virum Statsskole, at dette skulle vi
lægge os på sinde.
Mon I har hørt det
Der går rygter om, at der skal laves en kortfilm om
museet, fortalt og set fra en helt anden vinkel og på en
overraskende måde. Men det er en helt anden historie.
Og måske en dag får vi lov til at cykle rundt på museet. At drømme er gratis.
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Virum Gymnasium åbner mere mod lokalsamfundet
- meget har ændret sig i sommerferien
af prorektor Birgit Riedel Langvad

Onsdag 12. august mødte 382 nye glade og forventningsfulde 1g’ere op på boldbanen bag skolen, hvor
de klassevis mødte deres tutorer, der stod klar med
flag og håndsprit og sørgede for både stemning og
Corona-afstand.

borde og bænke og ny, blomstrende beplantning.
Vi håber, at både elever og lokalområdet vil tage
godt imod området og beder om, at alle passer godt
på tingene og selv rydder op og stiller brikkerne på
plads efter sig efter brug.

Rektor Mette Kynemund bød de nye 1.g´ere velkommen

Torsdag 13. august mødte alle skolens ældre årgange også ind, så gange og udendørs arealer nu summer af liv igen efter sommerferie og skolestart.
Hen over sommerferien har pedeller og håndværkere sørget for nye karnapper og diverse renovering
rundt om på skolen, ligesom ledelse, administration, ny kantine og lærere har været i gang med at
planlægge og forberede det nye skoleår. Alle skolens ansatte havde 11. august besøg af forstander
Rasmus Meyer fra Krogerup Højskole, der holdt et
spændende og tankevækkende inspirationsoplæg
om dannelse og fællesskab. Fællesskab udgør et
særligt indsatsområde på VG i dette skoleår.

Nye aktiviteter til frikvartererne som lokalbefolkningen kan
benytte udenfor skoletiden.

Gymnasiet er – i et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse - blevet tobaksfrit per 1. august og også
af den grund er der tænkt i flere udendørs pauseaktiviteter til eleverne. I den forbindelse hørte alle
elever i dag et oplæg mod rygning af den prisvindende TV- og radiovært Peter Falktoft, der bl.a. er
kendt fra programmer som Danmarks Dræber #1,
Monte Carlo og Her går det godt.

Peter Falktoft laver oplæg mod tobaksrygning

Virum Gymnasium er blevet røgfrit

De udendørs arealer ved hovedindgangen i ydre
gård blevet åbnet op og blevet forsynet med diverse udendørs aktiviteter i form af kæmpe skakspil,
bordtennisborde, bordfodbold og basketkurv samt

Fredag 14. august blev 25 års jubilæet for skolens
elevforening VGV – Virum Gymnasium Venner –
markeret med en hyggelig reception i indre gård
med deltagelse af tidligere elever, ansatte og venner af huset. VGV yder økonomisk støtte til elever
og udgør et vigtigt samlingspunkt for tidligere
elever i form af cafeer og studenterjubilæer.
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Virum og Sorgenfri blev indtaget fra luften

Tre gigantiske varmluftballoner besøgte Virum og Sorgenfri
af Hans-Jørgen Bundgaard

Forleden aften sad jeg på terrassen og drak en
kop kaffe. I det fjerne så jeg nogle varmluftballoner højt oppe på himlen - det har vi set før,
de kommer forbi af og til, men plidselig så vi
en af dem begynde at tabe højde.
Det kan være svært at bedømme afstanden, det
så ud som om det nærmest var i en af nabohaverne, så jeg ville undersøge det lidt nærmere.
Det var tæt på, men ikke så tæt om det umiddelbart så ud.
Jeg var kommet op til markerne på Frederiks-

og ud over de mange tililende borgere var selve
staben, passagererne og skipperne på ballonerne
også kommet til, og man kunne ved selvsyn se
den store precision som den enkelte deltager
arbejdede med, for at lande en varmluftballen.
Jeg fil kontakt til en af skipperne Tina Krongaard som fortalte lidt om deres tur.
Hun var som de øvrige deltagere medlem af

Ballonskipper Tina Krongaard pakker sin ballon sammen
2 varmluftsballoner landede tæt på Frederiksdalsvej

dalsvej og her var ganske rigtigt ikke bare
en, men to balloner på vej ned – store er de
når man kommer så tæt på, og mange andre
havde da også taget turen til markerne, for på
rekortdtid var der nærmest opstået trafikkaos
på et stykke vej som normalt er meget stille
og fredeligt og hvor kun i ny og næ en enkelt
forbipasserende nyder solnedgangen over søen
fra vejkanten.
Markerne var denne aften invaderet fra luften

Cirkus Baloon Club som holdt til i Avedøre.
Hun fortalte at de blot var taget afsted frra Avedøre hvor de holdt til for at få en hyggelig tur i
ballon denne smukke sommeraften.
Vi talte på himlen ialt seks balloner, hvoraf de
tre landede i Virum. De to af dem på markerne
og en enkelt på en boldbane i Sorgenfri.
Turen havde varet ca 1 1/2 time og man vælger
at flyve lidt efter vindretningen og med sikkerhed for, at man kan nå ud af byen og lande et
sikkert sted, hvor man kan få ballonen ned og
hvor der er plads til at pakke den sammen.
Hun fortalte, at det var Nordens største klub for
ballonflyvning og at de for nylig havde deltaget
i Danmarksmestrerskabet, hvor jeg på klubbens
hjemmeside kunne læse mig til at Cirkus Ballon
Club (CBS) faktisk både havde vundet guld og
sølv.
Når man som jeg ikke til daglig er ballonskipper
og ikke ved så meget om varmloftsballoner er
det jo godt man har internettet hvor man kan
læse alt om klubben – og her er meget soændende læsning.
Tina Krongaard boede selv i Brønshøj men hun
fortalte at klubben havde medlemmer fra hele
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Storkøbenhavn.
Var du ude og se landingen eller får interesse i at
flyve med luftballon, kan du altid kontakte klubben på www.cirkusbaloonclub for at høre nærmere.
Din udsendte havde en fornøjelig time med at se
disse prægtige balloner flyve helt lydløse og lande
i Virum og opleve den entusiasme som deltagerne
havde både for at flyve, men også den precision
der skal til for på rekortdtid at få ballonerne pakket sammen og kørt tilbage på de følgebiler som
alid er med på turen og som ballonskipperen har
løbende kontakt til fra luftem.
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Den ene af ballonerne er på vej ned

Forbud mod højttalere i vore parker
Lyngby-Taarbæk Kommune har netop opsat forbudsskilte ved Virumparken og ved Frederiksdal Fribad.
Det betyder at der ikke mere må spilles musik i disse
områder.
Forbudene er kommet på baggrund af den meget høje
musik som har plaget Virum og Sorgenfri gennem
sommeren.
I den kommende tid er der hedebølge der fordrer til
mange udendørsfester, men at det ikke mere er tilladt at
spille høj musik i vore parker betyder det ikke at der så

skal spilles højt i boligområderne.
Det er ikke tilladt i forhold til politiets ordrebekendtgørelse.
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Er Virum Bio flyttet udenfor?
Nej, der jo næsten 50 år siden Virum Bio lukkede, men for en enkel aften er der udendørs bio
på Frederiksdalsvej - Kom og se dokumentarfilmen, hvor 90-årige Gurli Alsing fortæller om
livet i det gamle Virum
Af journalist Kim Engelbrechtsen

Lørdag den 29. august er der premiere på en
dokumentarfilm om det gamle Virum. Filmen
vises - gratis - på storskærm på plænen mellem
Frederiksdal 8 og 10 fra klokken 20:00. Hvis
det regner, udskydes visningen. Filmen, som
er produceret af Johannes Voss, Nordic Event
Media, bygger på samtaler, han har haft med en
90-årig kvinde ved navn Gurli Alsing, som har
boet i samme lejlighed på Frederiksdalsvej i 70
år.

bud for købmand Bjerregård og med Torben Kann,
der startede med at komme i den hedengangne Virum
Bio i 1946.
TILMELDING TIL FILMEN: Af hensyn til corona situationen er det nødvendigt med tilmelding til
arrangementet. Det sker ved at sende en sms til Johannes på 27525656 med oplysning om, hvor mange
personer, der kommer.
Publikum skal selv medbringe stole.
Her kan du se en ”teaser”, som Johannes har lavet.
https://www.facebook.com/nordiceventmedia17/videos/3383936091657163/
Dynamisk duo

Jeg tog billedet, da Johannes og jeg så den færdigredigerede
film om Gurli sammen

Jeg var for nylig inviteret til forpremiere på
filmen og kan varmt anbefale den. Gurli er den
fødte fortæller, og hun har en fabelagtig hukommelse. Hun fortæller bl.a. om de 11 gamle
butikker på Hasselvej og selve torvet - og om
Jehovas Vidners hovedkontor, der lå, hvor der
nu er et hul i jorden ved siden af tankstationen
Cirkel K.
Filmen har desuden indslag med Gurlis søn,
Preben Alsing, der fortæller om, hvordan der
var at vokse op i de gule blokke med brune
vinduer og døre, legekammeraterne, viceværten
og den farlige skov. Der er endvidere indslag
med Svend Karlsen, der i sin tid arbejdede som

Johannes Voss er bidt af at lave film. Ved siden af sit
fuldtidsjob som bager i Lagkagehuset i Lyngby har
han sammen med sin franske kæreste Anissa produktionsselskabet Nordic Event Media, som bl.a. laver
reklamevideoer, musikvideoer og videoer af konfirmationer og bryllupper. Lejligheden på Frederiksdalsvej bugner da også af filmudstyr, bl.a. en drone
med kamera.

Anissa og Johannes tegnet under ferie i Paris

Frederiksdalsvej 8.
Det er her på plænen filmen vises på storskærm

Johannes er opvokset på Fyn, har to piger på henholdsvis 12 og 24 år, samt drengen Yassin på et år
og syv måneder. Der er med andre ord nok at se til i
familien. Anissa arbejder også på fuld tid. Hun har
derudover sit eget tøjfirma, og hun er meget aktiv
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indenfor windsurfing - ja faktisk er er hun to gange blevet verdensmester i windsurf formular. Hun
arrangerer også store stævner ved Svanemøllen og
Amager Strand.
Det energiske par har boet på Frederiksdalsvej i tre
år, og Johannes faldt pladask for de historier, som
90-årige Gurli Alsing i samme bebyggelse kunne
fortælle om det gamle Virum – dengang der lå butikker som perler på snor i området. Han tænkte, at de
historier skulle fortælles – på film. Heldigvis sagde
Gurli efter en kort betænkningstid ja til at medvirke.
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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

Fernisering i Lyngby Mølle
Borgmester Sofia Osmani åbnede udstillingen

Fernisering i Lyngby Nordre Mølle
Sofia Osmani holdt åbningstalen, da 10 kunstnere fra kunstnergruppen
Åbne Døre i Lyngby-Taarbæk kommune torsdag
d. 6. august for tredje år
i træk åbnede udstillingen i den gamle mølle.
Borgmester Sofia Osmani,
som var glad for at være i
Borgmester Sofia Osmani
gang igen, efter en længere pause på grund af coronasituationen, lagde i
sin første åbningstale i 6 måneder vægt på sin glæde
over vigtigheden af, at kommunens gamle bygninger bliver brugt til formål som fx kunstudstillinger.
Et godt eksempel på at lokal kunst og lokalhistorie
kan kombineres og at kunsten kan puste ekstra liv i
den gamle mølle. Konceptet ”Åbne Døre” er noget
helt særligt: Det at vi som besøgende, ud over at se
kunsten, også møder dem, som har skabt værkerne
og har mulighed for at få en dialog om kunsten,
giver os publikum noget ekstra. Sofia Osmani kom
også ind på at det er noget særligt at have så stor
en gruppe af lokale kunstnere, og på vigtigheden af
at danne netværk og arbejde sammen for kunsten.
Kunstnerne på deres side er meget glade og taknemmelige for det positive samarbejde med Stadsarkivet, kommunen samt donationen fra Danske Bank i
Lyngbys Fond, der har gjort det muligt at sætte den
smukke udstilling op. Ferniseringen i torsdags var
et stort tilløbsstykke med mange glade besøgende,
der fik lejlighed til at tale med de 10 tilstedeværende kunstnere. De forrige år har flere end 1000

Borgmesteren sammen med de udstillende kvinder

besøgende lagt vejen forbi udstillingen, det håber
kunstnerne også sker i år på trods af covid-19. For
at leve op til myndighedernes krav, lukkes kun det
tilladte antal besøgende ind af gangen og turen
rundt i udstillingen ensrettes. Der er en bred vifte
af kunstnere der udstiller. Anne Bjørkmann (mosaik), Evelyn Christensen (maleri), Dorte Dyrlund
(maleri & grafik), Jytte Høeg (skulptur), Randi
Jeppesen (maleri), Marianne Palner (keramik),
Anne Grethe Pind (maleri), Ann-Mari Rasmussen
(keramik), Lone Sjølund (maleri), Tina Strømann
(fotografi & keramik). Besøg udstillingen i Lyngby
Nordre Mølle, Lyngby Hovedgade 24, 2800 Kgs.
Lyngby. Der er gratis adgang, og udstillingen er
åben tirsdag-fredag kl. 13-18, og lørdag-søndag kl.
11-16. Mandag er udstillingen lukket.
Sidste åbningsdag for udstillingen er den 20.8.
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Lidt lokalhistorie fra VirumSorgenfri-Avisens område
MINDETAVLEN på Kaningården
af Niels-Kristian Pedersen

Gavlen på Kaningården med mindetavlen for den
første vaccination i Danmark. 1801.

retten til at blive boende til sin død (1973). I
1977 udlejes stedet til Kollektivet Kaningården,
som stadig eksisterer.

Ved Furesøen. Måske er der ved Luknam, Lille Kalv. Postkort.
Ukendt fotograf. Ca. 1905. Privat samling.
Tegning Knud Mühlhausen (1909-1990). Ca. 1960

Langs Furesøs bred lå der tidligere en holm, Kaninholmen, hvor der blev drevet jagt på kaniner.
Øen er nu landfast og en del af Luknam, hvor Furesøs tidligere kystlinje ses mod nord ind over det
lave sumpede område Vaserne. ”Caningaarden”,
oprindeligt et jagthus under Dronninggaard, tilhørte dronning Sofie Amalie (1628-1685), der allerede
som 12 årig var blevet trolovet med den meget
ældre Frederik, den senere Frederik III (16091670). De blev gift i 1643. Jagthuset skulle sørge
for forsyninger til køkkenet, var oprindelsen til
bygningen, vi kender i dag. Dronningen drev jagt,
og gemte sine elskere dér langt fra København.
Til stedet hørte et velfungerende landbrug. Efter
dronningens død i 1739 fik Mouritz Fischer fæstebrev på ”Caningaarden”, men endnu ikke med det
udseende, vi kender i dag. Selve Dronninggaard
forfaldt. I 1779 ejes jagthuset af Etatsråd Marcus
Westermann. Han var den, der udvider bygningen
til sin nuværende form. Navnet blev Kaningården.
I 1781 købte de Connick det forfaldne Dronninggaard for i nærheden på Næsset at bygge Næsseslottet. Dronninggaard blev senere sammen med
Kaningaarden indrettet som avlsgård. Han lod grave kanalen mellem Furesøen og Vejle Sø. I 1821
gik F. de Connick fallit. De næste år fulgte forskellige ejere af Kaningaarden, indtil Karl Løfter solgte
gården til Lyngby-Taarbæk Kommune i 1962 med

I 1801 under Frédéric de Connicks ejerskab,
blev den første koppevaccination i Danmark
udført. Lægen Edward Jenner havde bemærket,
at malkepiger under malkningen af køer på Kaningården med sygdommen kokopper (variola
vacciniae af lat. vacca ”ko”) ofte fik kopper på
hænderne uden at blive syge, for derefter ikke
at kunne smittes med kopper. Han indpodede et
sårsekret fra kokopper og udsatte dem derefter
for smitte med kopper, uden at forsøgspersonerne dog blev syge. Da fremstilling af vaccinen
var let og billig, gik metoden sin sejrsgang over
hele kloden. I Danmark blev koppevaccination
lovbefalet i 1810. Ordningen blev ophævet i
1976.

Mindetavlen. Foto Steffen Petsch Jensen. Juli 2020
Fra bogen af Niels-Kristian Petersen. Tegninger af KNUD
MÛHLHAUSEN fra Virum, Frederiksdal, Sorgenfri, Brede,
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Kort nyt
Virum Loppemarked aflyst
Virum Sorgenfri håndboldklub må desværre lukke ned for deres udendørs loppemarked i år. De
havde håbet på, at forsamlingstallet blev sat op til
200, men det skete ikke.
Vi krydser stadig fingre for, at vi kan afvikle
vores indendørs, den 18. oktober. Stadesalget til
dette marked vil starte i begyndelsen af september.
Følg med på hjemmesiden:
www.virumloppemarked.dk.

Kontaktrådsmøde med Lyngby-Taarbæk
Kommune
Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening
holder sit udsatte kontaktrådsmøde med Lyngby-Taarbæk Kommune den 17. august.
Udover at der stadig diskuteres detaljer omkring
helhedsplanen for Virum Bymidte vil der også
være punkter omkring udviklingen af Sorgenfri
Torv,
Af andre punkter kan nævnes muligheden for
igen at få det blå flag ved Frederiksdal Fribad
samt enklere retningslinier for afholdelse af arrangementer i kommunens parker.
I næste nr af avisen vil der være en feedback på
de punkter der bliver diskuteret på mødet.

En af Virums rigtig gamle butikker lukker
Blomsterbutikken La Rose blomster lukker.
Butikken er en af Virums ældste butikker med
samme butikstype. I rigtig mange år hed butikken
Sløks Blomster indtil nye ejere overtog den og
med skiftende ejere har butikken i rigtig mange år
heddet La Rose.
Der er tale om en andel, som du kan overtage og
evt. overtage som blomsterbutik. Det skal dog lige

nævnes, at der jo som bekendt er mange der sælger
blomster i Virum, så konkurrencen vil være meget
hård.

Kort nyt
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Arrangementer
Mod Solen spiller i Sorgenfri
Oplev Mod Solen, når de optræder hos Social Grill
Sorgenfri og sætter rammerne for den perfekte
danske sommeraften
Mod Solen er en duo bestående af Brian Høiberg
og Kristina Nordahl, som altid står klar, til at sprede livsglæde og god musik, som du kender
Så kom og få en hyggelig og musikalsk aften, med
god mad, kold lemonade og skøn musik i dine øre En sommeraften lige i Social Grills ånd.
Fredag den 21. august kl. 18-20
Allan og Underdrengene spiller børnemusik der
rammer alle!
Med et arsenal af de største klassiske børnesange,
blandet med nyere danske børnehits, leverer Allan
og Underdrengene deres egne rockede og jazz’ede
udgaver man ikke kan sidde stille til!
Med en blanding af leg, historier og selvfølgelig
musik, skaber de en medrivende oplevelse for såvel
børn som voksne!
Tag med Allan og Underdrengene ud på deres
musiske rejse og besøg eksotiske lande, vilde jungler, storbyens jag, alverdens dyr og meget, meget
mere….
Koncerten introducerer musikgenrer, leg og bevægelse og sætter fantasien i fokus,- altid i et højt
tempo. Lørdag den 22 august kl. 16.00

Allan og underdrengene

Sommerkoncert på Frederiksdal Slot
Frederiksdal Slot erstatter rækken af sommerkoncerter med en gratis udendørskoncert:
den 28. august klokken 19.00
Livgardens Musikkorps spiller i gården foran
Frederiksdal Slot.
Gratis adgang fra kl 18. Medbring egen klapstol.
Book billet via www.frederiksdalslot.dk

Gratis lagkage
Fredag den 21. august vil Henrik-Højer Hansen (Pytkongen) uddele gratis pyt-lagkage
Udfor Sorgenfri Torv 4-8 (Premierskilte – Blomsterpigerne – Social Grill)
Anledningen er egentlig, at der er udkommet
en pytbog nr. 5, men da den udkom var det ikke
muligt at afholde arrangementet p.g.a. forsamlingsforbudet.
I forbindelse med arrangementet er det muligt at
købe de 5 pytbøger samt pytknapper for 100,- kr.
pr. stk.
Salget af bøger og knapper går ubeskåret til Sankt
Lukas Stiftelsen Børne- og Ungdomshospice Hellerup.

Yoga i Furesøparken
Hver onsdag er der gratis yoga med professionel
instruktør (Caroline Amalie Falkenberg) i Furesøparken kl. 19.00
Tilmelding på
www.ogyoga.dk.
I tilfælde af dårligt vejr
aflyses det.
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Foredrag om om Næsseslottet

Tidligere tandlæge K. Preben Olesen fortæller om Frederic De Coninck´s Dronninggaard
En spændende fortælling om Næsseslottets bygherre - Frédéric de Coninck”.
Næsseslottet var Frédéric de Conincks sommerresidens. Hvor boede han om vinteren?
Hvem var Frédéric de Coninck og hvad levede
han af?
Læs mere på www.birgithald.com
Billetter købes på tlf. 5150 0782 - pris kr. 220,00
kr incl. kaffe, let anretning med lækre Franske
specialiteter, øl-vand-vin, samt lotteri med attraktive præmier.
DET ER OGSÅ EN HISTORIE OM DANMARKS
BESIDDELSER PÅ DE VESTINDISKE ØER.
Tirsdag den 27. august 2020 kl. 17.30 - 19.30
Frilandsmuseets Restaurant, Kongevejen 100,
2800 Kgs. Lyngby

Vejen er opkaldt efter de pergolaer *), som husene oprindeligt
var bygget med. Tidligere kaldtes vejen, der ligger i Sorgenfri
mellem Frugthegnet og Virum Stationsvej, også for Pergolahusene.
*) Pergola betyder iflg. Den danske ordbog ”En simpel arkitektonisk struktur af opretstående piller (af træ, jern eller mur)
med tværgående drager, ofte buede, til at støtte klatreplanter
som fx vin, blåregn eller roser”.
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På utallige opfordringer er ”Lexi’s Venner” tilbage
i avisen, og hun er glad for, at hun har haft så stor
en fan klub, der har ønsket dette, så i de kommende numre, vil Lexi igen fortælle jer om alle vennerne og oplevelserne hun har, både med og uden
dem.
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Nu er første skoledag jo altid sådan en ”blød
start”, så det blev ikke til meget fysisk træning i
dag, men hyggesnak, lidt teori, kaffe og kage og
en masse leg, dog var det ikke alle, der var vendt
hjem fra ferie, men Jytte, Kenya, Heidi og mig
– vi havde en fest, så jeg tror nok at næste gang
bliver en hård skoletime, men jeg glæder mig
allerede.
Racen Shetland Sheepdog eller Sheltie, som racen
også kaldes – har sin oprindelse på Shetlandsøerne
nordøst for Skotland. Gennem mange hundrede år,
har man på disse øer anvendt collielignende hyrdehunde til de store flokke af shetlandsfår og til at
holde disse væk fra opdyrkede områder.
Den helt præcise historie for denne hunderace,
er dog ikke fuldstændigt fastlagt, men det første
opdræt i Danmark startede så tidligt som i 1948.
En Shetland Sheepdog er altid opmærksom, meget
intelligent, stærk og aktiv. Racen er meget hengiven og nem at træne og arbejder gerne for sin
ejer. Sheltier er gode til agility, lydighed og spor,
og sammen med børn er den tålmodig og legesyg, men den finder sig ikke i drillerier og dårlig
behandling.

Vuf igen.
Jeg er lige kommet hjem fra min første skoletime
i agility efter sommerferien, og jeg havde sådan
glædet mig til at møde alle vennerne igen og få
en ordentlig omgang leg i de skønne omgivelser
oppe hos Hanne. Ikke mindst havde jeg glædet
mig til et gensyn med lille Jytte, som er det sidste
nye medlem i vores lille hyggeklub. Jytte er en
Shetland Sheepdog, og hun var bare 12 uger, da
vi gik på ferie, nu er hun 4 måneder og er allerede
vokset en del i både højde og bredde, men hun er
stadig en skøøøøn lille sag, jeg bare er helt vild
med – men det må jeg dele med min mor - og så
er hun heldigvis lige så fræk og sliksyg efter godbidder, som jeg er.
Det der med at lykkes med at få godbidder kræver
en særlig teknik, som jeg prøver at lære Jytte, og
hun er lærenem: Find det menneske, der har de
lækreste ting i tasken, sæt dig pænt og send det
mest bedårende blik, du kan fremmane, så lykkes
det som regel – og lykkes det ikke, så løb over til
den næste og gør forsøget igen. Ikke mange kan
stå for vores bedårende øjne og ”pæne” opførsel
– ikke engang trænerne.

Racen er kendt for at gø rigtig meget og er derfor
et dårligt valg i en etageejendom eller tæt på andre
naboer. Det er hensigtsmæssigt at dæmpe denne
aktivitet i opvæksten, men helt støjfri bliver denne
hunderace dog aldrig. Dens altid opmærksomme
og vagtsomme egenskaber gør også denne relativt
lille hunderace til en fortrinlig vagthund. En Sheltie er reserveret over for fremmede, det er derfor
vigtigt tidligt at bruge tid på at få den socialiseret
og tilvænnet forskellige mennesker.
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Var det mordforsøg?
Jeg er chokeret! Forleden opdagede jeg, at ”Moder med barn” i Geels
Have tilsyneladende fået et skudhul i venstre skulder. Hullet passer
lige til en patron med kaliber 38/9 mm, siger en pålidelig kilde. Patronen sidder stadig på bagsiden, der er i hvert fald en lille bule.
Hvem mon har affyret skuddet på denne smukke moder, som har
siddet ligeså fredeligt på sin sten siden 1948 og leget
med sit barn? Hvilket motiv ligger der bag? Og hvornår
er skuddet affyret? Rusten i hullet tyder på, at det er sket
for mange år siden, så spørgsmålet er, om der stadig findes vidner. Er der nogen blandt jer kære læsere, der ved
noget, har set noget? Så tøv ikke med at kontakte mig,
så vi kan komme til bunds i sagen. Min mail er: engelbrechtsen@pc.dk

Har der været et mordforsøg i
Geelshaven.?

Og nu til noget helt andet
Jeg tror vi er MANGE i Virum og omegn, der
undrer os over ordsproget om, at man ikke skal
græde over spildt mælk. Det er da fuldkommen
ude i hampen at sige sådan! Hvorfor skulle vi
ikke græde over spildt mælk? Folk græder alt
for lidt. Vi giver alt for sjældent udtryk for vores
følelser. Hvorfor skal vi være så kolde, her mod
nord? Lad os da grine, når vi har det sjovt – og
græde, når vi spilder mælk!
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Svar på sidste uges kryds og tværs: RENGØRINGSVANVID
Vi har udtrukket vinderen som er Karen Johnsson, Dahliahaven 14, 2830 Virum
Vi kontakter vinderen direkte.
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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: 1.september 2020
Deadline 26. august 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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