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Hans-Jørgen Bundgaard

Virum-Sorgenfri - i en bæredygtig udvikling

   Som det kan ses i denne avis, viser rigtig mange 
artikler  at Virum og Sorgenfri er i gang med en 
spændende udvikling, og har været det i nogle år.
Som det blev fortalt i seneste udgave af avisen, er 
Basecamp i Sorgenfri åbnet med en spændende 
offentlig og anderledes park. Parken er på taget 
af ejendommen og når det hele er groet til, vil der 
være tale om en spændende grøn oase, ovenikøbet 
med en god udsigt.
    I denne avis bringer vi en artikel om Det gamle 
landbrugsmuseum som er ved at blive omdannet 
til et bilmuseum, men i forbindelse med museet, 
bliver der etableret en offentlig park. I den lille 
film i forbindelse med artiklen, vil du kunne høre 
mere om det spændende projekt.
   Hummeltofteparken som jo er færdig, lå placeret 
meget højt på listen over bæredygtige projekter, li-
gesom Basecamp der har vundet adskillige priser, 
både hvad angår arkitektur og bæredygtighed.
Hummeltofteparken har været meget kritiseret, 
men ser vi bort fra kritikken omkring byggeriets 
størrelse og placering tæt på vejen,  synes jeg vi 
skal kigge indad og se det spændende parkområde, 
med stor fokus på biodiversitet i beplantningen.
   Når nu alleen på Hummeltoftevej bliver færdig, 
vil det være med til at forgrønne byggeriet så den 

store gule facade vil blive 
synlig på en anden måde.
Endelig har vi også en artikel 
omkring Cirkel K. grunden på 
Kongevejen. I dag er den me-
get grøn, men det skyldes en 
vildtvoksende beplantning af 
småtræer og buske der på de 
10 år grunden har været tom, 
selv har valgt at gro på netop 
dette sted.
   Her er der også planer om 
et bæredygtigt projekt men en 
Tankstation der vil komme til 
at leve op til fremtidens krav til el-opladning i højere 
grad end benzin og diesel.
   Med disse mange projekter kan vi i Virum og Sorgen-
fri være stolte over den udvikling der sker – det er klart, 
når der kommer nyt, er der altid mange holdninger til 
byggeri, byggestil med mere, men vi skal trods alt være 
glade for at der sker en udvikling og når alt kommer 
til alt  får vi som borgere på trods af dette nye byggeri 
flere offentlige og grønne områder at færdes i.
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Ny park på Kongevejen
Grunden ved det gamle landbrugsmuseum begynder at tage form
Pressemeddelelse

   Efter en veloverstået parkrydning i august, hvor 
der blev fældet træer, fjernet uigennemtrængeligt 
krat og gjort de tilbageblivende historiske træer 
endnu mere synlige, får man  allerede nu en fanta-
stisk fornemmelse af parkens størrelse og de skøn-
ne områder, der kommer til at omgive det gamle 
Landbrugsmuseum og Virumgård. Bygningerne 
der før, hver især, lå gemt bag høje træer og krat, 
fremstår nu som en helhed, og fra parken kan man 
nu nyde begge de gamle bygningers arkitektur.
3. etape - nedrivning af ikke bevaringsværdige 
bygninger

   Tilbage i parken står stadig nogle ikke beva-
ringsværdige bygninger og fundamenter, som 
nedrivningen af starter mandag den 12. oktober 
frem til ultimo november.

   Bygningerne er hårdt medtaget og kræver en gen-
nemgribende renovering, men efter seneste parkryd-
ning fornemmer man lysets påvirkning på bygning-
erne på en helt anden måde, end da de store træer 
fyldte grunden
Bygningerne gemmer på så mange spændende detal-
jer. Hver gang vi besøger stedet, opdager vi nye flotte 
og finurlige detaljer.

  Slidte og faldefærdige lofter men stadig et postkort 
værdigt.

   Mød verdens måske heldigste arkitekt, hvis han 
selv skal sige det, arkitekt (og bilnørd) Nicolai 
Richter-Friis, partner hos Lundgaard & Tranberg 
Arkitekter. Sammen med arkitekt og partner, Lene 
Tranberg, fortæller han om den store opgave, det er 
at ombygge de gamle bygninger til det kommende 
Classic Car House
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.
be&v=CiiHNy-B5hk
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Virum Gymnasium styrker fællesskabet virtuelt

af Niels-Kristian Pedersen

Lidt lokalhistorie ”Midt i Virumgade før og nu” 

   Det fortælles om de unge i Virumgade, den gang 
Virumvej,  at samlingsstedet i landsbyen var ved 
Teglgården, ejet af gårdejer Anders Andersen med 
købmanden Viggo Hansen overfor i Virumgade 41, 
nu på hjørnet af Kongestien, den lille stump, hvor 
der senere bl.a. var en IRMA, er anlagt 1940 og 
Virumgade.
   Eller de unge mødtes i et lokale hos købmand 
Christensen, senere  købmand Larsen, på hjørnet 
af Virumvej, nr. 119, og Virumstræde. Men også i 
missionshuset hos KFUM, der arrangerede udflug-
ter om sommeren bl.a. til Mölle i Sverige, hvilket 
var en stor oplevelse for de unge i landsbyen. Det 
var jo nærmest som at komme til Skagen. 

Virumgade 41, Købmand Friis-Nielsen, 48 arbejdsmand Carl Peter-
sen og 50 gårdejer A. Andersen, Teglgården. Foto Lyngby-Taarbæk 
Stadsarkiv, 1949

Virumgade 41 og 50. Foto 17.4.2020. Foto Umelik

   Missionshuset er nu nedrevet. Det ville have ligget 
midt i krydset Virumgade og Grønnevej. Grønne-
vej var den gang en markvej gående nord-syd langs 
jernbanen fra 1864, som krydsede Virumvej/Virum-
gade ved Virum Trinbræt/ Holdeplads. Grønnevej på 

Købmand Friis Nielsen. Ca. 1950. Ukendt fotograf

Købmandsbutikken, en af mange i området,  fungere-
de indtil den sidste købmand H. Friis Nielsen  bygge-
de en ny butik på Virumvej.
 
   Mon handlen i Virumgade forsvandt helt, nej,  en 
slagter dukker op i nr. 41. Det blev den sidste speci-
albutik i gaden. Den sluttede som cykelforretning og 
indehaveren kendt som cykelslagteren. En velbesøgt 
butik med et god renomme. I baghuset et metalslibe-
ri. I dag er det hele revet ned og nyt bygget.

Oliemaleri masonit af  A. Melskens.33x40 cm. Næsten det samme 
motiv som foto. 1945-50. Privat samling.

stykket mod Virum Torv blev anlagt i 1936. Det lille 
stykke fra Virumgade mod Virumvej er anlagt 1943 
og resten mod Sorgenfri i 1952.
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Virum Gymnasium styrker fællesskabet virtuelt

Teglgården, Virumgade 50 med gårdejer Anders 
Andersen bliver ofte forvekslet med navnet Aa. 
Rostgaard Andersen i nr. 54 A, Villa Author, byg-
get i 1909. Villa Author, hvilket navn, der ligger 
op til Toftekærgård. Her i 54A boede Aa. Rost-
gaard Andersen, handelsgartner og sognefoged. 
Toftekærgård har gavlen ud til smøgen mod Det 
hvide Butikstorv, Virum Stationsvej. I smøgen lå 

Touchtegning A Melskens. 16x23 cm. Igen næsten samme motiv som 
foto. Ca. 1945-50. Privat samling.

   Den 4-længede gård er i dag privat beboelse. Op 
til gården er der bygget rækkehusene Virumgade 
46-48. I den lange lade kaldet ”Kartoffelladen” ud 
til Virumgade med, Virums ældste bygning fra slut-
ningen af 1700-tallet, blev der indrettet garager. En 
flot måde at bevare landsbyens ældste bygning. 

Virum Mejeri i det nu gule hus. Så da gårdejeren på 
Teglgården A. Andersen i en periode blev sognefo-
ged, forveksles de to ofte. Det var to generationer, 
men i familie med hinanden. (se tuschtegning A. 
Melskens, ca. 1945) 

Premierskilte
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Sorgenfri Torv - nyt forslag

   Ejerne af Sorgenfri Torv (K/S Sorgenfri) har frem-
sendt en ny plan for Sorgenfri Torv.
Planen tager udgangspunkt i de ønsker der fremkom 
efter dialogmøderne på rådhuset i 2019, hvor kom-
munen sammen med ejere, forretninger og diverse 
interessegrupper i området,  gennemførte i alt 4 
dialogmøder omkring udviklingen af Sorgenfri Torv.
Lars Mathiesen  (Formand for K/S Sorgenfri) for-
søger med dette nye forslag at bygge både på Nord- 
og Sydtorvet, men med udgangspunkt bevares de 
eksisterende forretninger.
    Lars Mathiesen giver samtidig udtryk for at  der  
med det nye  projekt ikke vil være tale om større 
udbygningsaftaler med kommunen (veje og trafik-
anlæg) hvilket også fremgår af kommunens egne 
rådgiveres notater, da det økonomiske fundament 
hviler på et meget spinkelt grundlag.
Dog vil stadig et køb af parkeringspladsen være en 
del af projektet.

K/S Sorgenfri har  ikke mulighed for at etablere 
en dagligvarebutik på nordtorvet på 1200 m2 som 
kommunens oplæg giver mulighed for.
Der foreligger en klausul i Nettos kontrakt om at 
der højest må ligge to supermarkeder på Sorgenfri 
Torv.
Det betyder bl.a. at der uden dette supermarked 
ikke er økonomisk mulighed for at bygge en parke-
ringskælder på Nordtorvet.

En anden ændring i forhold til kommunens oplæg 
er at Irma bliver placeret ved siden af Netto og ikke 
i niveau med Hummeltoftevej.
Irma har i den forbindelse ved flere lejligheder 
givet udtryk for at de ønsker den nye butik placeret 
ved siden af Netto.

   Der lægges også vægt på at butikkerne ikke 
bliver nødt til at lukke mens  byggeriet står på. Der 
ligger ikke i forslaget detaljer om omkostningerne 
ved  at renovere nordtorvet der er meget nedslidt 
og i givet fald hvorvidt en fremtidig husleje giver 
mulighed for at eksisterende butikker kan fortsætte 
da en renovering af torvet og en uvished om en ny 
lejer i Irmas lokaler, der ikke bliver et supermar-
ked, kan skabe så meget nyskabelse at dette torv på 
sigt kan overleve.
   Der er dog stadig nogle udfordringer ved det nye 
projekt. Bla.  er det uvist om man kan  få  udlejet 
den nuværende irmaforretnings lokaler og at der 
fortsat stadig er meget få parkeringspladser på 
Nordtorvet – dette problem er ikke løst ved det nye 
projekt.
   Dertil kan man have tvivl om hvorvidt de eksiste-
rende forretninger på Nordtornet kan overleve, hvis 
en stor del af handelen flyttes til sydtorvet.
Den nye plan skal diskuteres på næste møde i 
byplanudvalget den 21. oktober. I dagsordenen kan 
man læse at  forvaltningen påpeger 4 punkter der 
ikke lever op til den plan kommunalbestyrelsen 

vedtog på sit møde den  30 april.
”Overordnet set er projektet ikke i overensstem-
melse med Kommunalbestyrelsens beslutning af 
30. april 2020 bl.a. på følgende punkter:
• Krav om arkitektkonkurrence opfyldes ikke
• Nordtorvet bevares, samtidig bygges nye 
boliger langs S-bane, på sti- og baneareal
• Sydtorvet - ingen plads foran nybyggeri på 
Hummeltoftevej

Side 9

Sorgenfri Torv - nyt forslag
Et oplæg til et nyt Sorgenfri Torv - Igen.

Forslag til det nye Sorgenfri Torv

Sorgenfri Torv

fortsættes
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Som skrevet ud tidligere her i avisen, har Virum 
Gymnasium de sidste par år samlet ind til Lyse-
rød Lørdag, hvor vi har inviteret til Åbent Hus 
her på skolen. Det kunne vi ikke i år på grund af 
Corona. Til gengæld fik eleverne mange gode ide-
er til et arrangement med konceptet: ”Fællesskab 
- men hver for sig”.
Der blev bagt kager på bestilling og bragt ud til 
lokale, der blev solgt kaffe og kage på Virum 
Torv, der blev cyklet rundt med kager, der blev 
syet poser, som solgtes i byen, der blev solgt 
smykker og Krea-poser, der blev samlet præmier 
ind til lotteri både fra lokale handlende i Virum 
og Lyngby– samt forældre (tak for dette). Elever-
ne havde også fået den idé, at sælge træhjerter. 
10 kr. pr. hjerte, som blev uddelt efterfølgende 
til elever og ansatte. På grund af Covid19, blev 
alt arrangeret i de grupper eleverne i forvejen var 
inddelt i og med opretholdelse af myndighedernes 
retningslinjer. I små grupper kom de her på dagen 

og fik pakket kager, fik malet hjerter og fik arrangeret 
med lotteriet, hvor trækningen sendtes live å Face-
book.
   Vi takker alle, der har bidraget til at give eleverne 
nogle gode timer, hvor de i fællesskabets navn har 
indsamlet over 42.000 kr. Et meget flot resultat, som 
vi overgiver til Kræftens bekæmpelse af brystkræft.

Lyserød Lørdag på VG en stor succes
Af uddannelsesleder Pia Gars

• Ny dagligvarebutik på Sydtorvet placeres 
ikke i niveau med Hummeltoftevej

I K/S Sorgenfris oplæg  fremgår det at ”Tankerne 
i idéforslaget er på ingen måde ultimative, og vi er 
selvfølgelig åbne overfor andre forslag og input.”

fortsat

Sinatur Hotel & Konference nomineret  til stor pris  
Der var hård konkurrende om prisen Sustain Awards 2020

Torsdag den 8. oktober afholdtes Sustain 
Awards, hvor inspiration og hyldest blandt lan-
dets mest bæredygtige virksomheder er i høj-
sæde. Her skul uddeles priser i 3 kategorier, og 
Sinatur er nomineret til prisen ”årets omstil-
ling” sammen med blandt andre Novo Nordisk, 
Haldor Topsøe og Velux.

   Det er Sustain Report, der står bag denne 
første udgave af Sustain Awards, der betragtes 
som endnu en indsats for at styrke fællesskabet 
blandt bæredygtige virksomheder og samtidig 
rette fokus mod nye tendenser på området i 
Danmark. 

   Direktør for Hotel Sinatur Frederiksdal og konfe-
rence, Claus Nielsen udtalte: Vi er mere end stolte 
af, at vi i vores lille hotelkæde kan gøre så stor og 
bemærkelsesværdig en indsats på det bæredygtige 
område, at vi nu er indstillet til en vigtig pris som 
denne i selskab med virksomheder, som vi selv ser 
op til og respekterer for deres arbejde på området. 
Det er meget stort for Sinatur og samtidig en stor 
anerkendelse af vores arbejde med at drive hoteller 
på naturens præmisser. 
Prisen gik til Velux og vi talte med Claus Nielsen 
efter uddelingen. ”Det er selvfølgelig ærgerligt at vi 
ikke fik prisen men vi er stolte over at vores lille ho-
telkæde kan blive nomineret til denne pris”.

af Hans-Jørgen Bundgaard
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Exmoor rideklub ønsker ny ridehus 
Klubben har søgt tilladelse til stor nybygning

   Exmoor Sportsrideklub ønsker at udbygge faci-
liteterne med et ekstra ridehus og en ekstra stald-
bygning til heste. Området  ejes af Frederiksdals 
Skovdistrikt. Skovdistriktet har meddelt fuldmagt 
til Charlotte Tardrup, der driver Exmoor Sportsride-
klub, til at undersøge mulighederne for udvidelse af 
Exmoor Stalden.
   Exmoor Sportsrideklub drives dels som traditionel 
rideskole og dels som ridefysioterapi. Derudover er 
der hestepension samt avlsheste på ejendommen. 
Ansøger ønsker at udvide stedets faciliteter, 
da:
 • rideskolen er meget populær og på nuvæ 
               rende tidspunkt har en venteliste på ca 
           .  200 børn og unge,
 • ridefysioterapidelen, som gennemfører ca.   
              38 hold om ugen (foregår i dagtimerne,  
               hvor klubbens andre medlemmer er i skole 
               eller på arbejde) på nuværende tidspunkt  
               har 3-6 måneders ventetid,
 • der mangler opstaldningsmuligheder for 
               heste i kommunen.

   Det nye ridehus er tænkt som ca. 30 x 70 m, dvs. 
2.100 m2 med en bygningshøjde på ca. 8,5 m. Den 
nye staldbygning er på ca. 715 m2 med en byg-
ningshøjde på ca. 4,5 m og skal rumme ca. 40 heste, 
så det fremtidige hestehold på ejendommen bliver 
på ca. 85 heste. Endelig ønskes en forbindelsesbyg-
ning på ca. 36 m2 mellem de to nye bygninger. De 
nye bygninger ønskes placeret i umiddelbar nærhed 
af eksisterende bygninger, således at bygningerne 
tilsammen danner et bygningskompleks omkring en 
gårdsplads indeholdende blandt andet en ny mød-
ding.

   På næste byplanudvalgsmøde den 21. oktober vil 
forslaget blive behandlet.
I forbindelse med oplægget foreslår forvaltningen:    
 
        1.der igangsættes udarbejdelse af lokalplan 
samt kommuneplantillæg med henblik på at mulig-
gøre en udvidelse af Exmoor Stalden med et ridehus 
og en hestestald, 
 
         2.forvaltningen bemyndiges at anbefale 
dispensation fra fredningen til udvidelse af Exmoor 
Stalden overfor Fredningsnævnet,
 

        3. forvaltningen bemyndiges at meddele de 
nødvendige dispensationer fra åbeskyttelses-, skov-
bygge- og fortidsmindebeskyttelseslinjer til udvi-
delse af Exmoor Stalden, 

        4. forvaltningen bemyndiges at meddele tilla-
delse efter husdyrbrugloven, under forudsætning af, 
at høring ikke medfører væsentlige indsigelser.
 
   Nu vil kun fremtiden vise om der snart kommer 
eller hvornår der kommer en ny ridehal til Exmoor 
rideskolen.

Exmoor sportsrideklub

af Hans-Jørgen Bundgaard

Kort over den nye ridehal
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Virumborger frarøvet en million
Falsk politimand har franarret ældre Virumborger en formue.

   Nordsjællands Politi har onsdag formiddag an-
holdt en 18-årig mand, som formodes gennem de 
seneste måneder at have optrådt som falsk politibe-
tjent for at franarre ældre borgere større pengebeløb 
ved at tilegne sig deres personlige NemID-oplysnin-
ger.
   På baggrund af en kort og intens efterforskning 
kunne Nordsjællands Politi i dag klokken 11.55 
anholde en 18-årig mand fra den københavnske 
vestegn og blandt andet sigte ham for at have ud-
givet sig for at være politibetjent og derved få en 
ældre mandlig borger fra Virum til at udlevere sine 
personlige NemID-oplysninger. Med denne frem-
gangsmåde har han over de seneste seks måneder 
kunnet franarre den ældre mand et pengebeløb på 
over en million kroner. 
   Efterforskningen af den formodede gerningsmand 
blev igangsat efter, at Nordsjællands Politi gennem 
den seneste uge har modtaget flere uafhængige 
anmeldelser om telefonopkald fra en mand, som 
udgav sig for at være politibetjent, der som led i en 
efterforskning om økonomisk kriminalitet havde 
brug for at få oplyst borgernes personlige informa-
tioner, herunder NemID-oplysninger. På baggrund 
af oplysninger om den formodede gerningsmands 
tilstedeværelse hos en mulig forurettet i sagen ind-
fandt efterforskere fra Nordsjællands Politi sig i dag 
hos en ældre mandlig borger på en adresse i Virum. 
Her traf Nordsjællands Politi både den mandlige 
forurettede samt den 18-årige formodede gernings-
mand, som omgående blev anholdt.
- Jeg er meget tilfreds med, at vores efterforskning 
har været så effektiv, og at det på kort tid er lykke-
des os at foretage anholdelse i sagen, så vi kan få 
stoppet den formodede gerningsmand i at udføre 
den her form for bedrageri, som jeg vil betegne som 
værende af grov karakter. Ifølge vores oplysnin-
ger har den formodede gerningsmand også forsøgt 
sig flere andre steder de seneste dage, så vi har en 
formodning om, at flere tilfælde af bedrageri enten 
allerede har eller kunne have fundet sted, hvis ikke 
vi havde fundet frem til den nu anholdte, fortæl-
ler politikommissær i Nordsjællands Politi Henrik 
Sejer.
   En efterfølgende afhøring af den forurettede samt 
beviser fundet på adressen har vist, at den formo-
dede gerningsmand gennem det seneste halve år 
ugentligt har indfundet sig hos den forurettede 

under foregivelse af at efterforske en sag om øko-
nomisk kriminalitet i kraft af sit virke som politibe-
tjent. Den forurettede har derfor givet den formo-
dede gerningsmand adgang til sine oplysninger og 
computer, og den foreløbige efterforskning har vist, 
at det derved er lykkedes den formodede gernings-
mand at overføre midler for mere end en million 
kroner fra den forurettedes konto i løbet af den tid, 
bedrageriet har stået på. 
- Grundet de seneste døgns anmeldelser samt det 
faktum, at den formodede gerningsmand tidligere er 
dømt for lignende forhold, har vi en antagelse om, 
at der kan være flere forurettede med tilsvarende 
oplevelser, som vi endnu ikke har hørt fra. For at 
få belyst sagen i videst muligt omfang opfordrer 
vi derfor til, at borgere, som for nylig enten selv er 
blevet udsat for noget lignende, eller som er pårø-
rende til ældre borgere, hvor der er mistanke om, at 
de kan være blevet bedraget, kontakter os. Det ser 
nemlig ud til, at den formodede gerningsmand især 
har forsøgt at bedrage ældre borgere, slutter Henrik 
Sejer.
   Borgere, som har oplysninger i relation til sagen, 
kan kontakte Nordsjællands Politi på telefon 114.
Nordsjællands Politi forventer, at den 18-årige 
mand skal fremstilles i grundlovsforhør torsdag 
formiddag.
Pressekontakt
E-mail: nsj-presse@politi.dk
Telefon: +45 4133 1576

Arkivfoto
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Nyt forslag til Cirkel K. grunden
Store planer for det ”store hul” i jorden”

Bæredygtigt forslag diskuteres på næste møde i 
Byplanudvalget. 

”Circle K har til hensigt at etablere en moderne 
og tidssvarende servicestation der er fremtids-
sikret ift. overgangen fra klassisk tankstation til 
fremtidens energistation målrettet en fossilfri 
fremtid.

   Det vil betyde at Circle K vil indrette ser-
vicestationen med egne el-ladestandere og med 
understøttelse af lynladning(150kw).
Cirkle K ser  lokationen som den oplagte primæ-
re destination for el-bilsladnig i Virum og vil i 

takt med udviklingen indenfor salg af el-biler 
løbende tilpasse antallet af el-ladestandere på 
servicestationen. Herudover vil CK  energiopti-
mere servicestationen for så vidt angår butik, 
forplads og vaskehallen.
   For vaskehallens vedkommende er det pla-
nen at installere et bioclassicvaskeanlæg der vil 
kunne reducere det nuværende vandforbrug pr. 
vask med 40-50%. For fastfood-delen vil med 
ny svensk teknologi kunne reducere udlednin-
gen af CO2med 2,5 tons om året ift. nuværende 
fastfood-restauranter.
   Man kan flammegrille eksempelvis kødfri 
burgere og dermed ”fange” energien fra køkke-
net, og samtidig med at man genvinder energien 
fra ventilationen med henblik på en bæredygtig 
fremtid.

Ungdomsboligerne vil blive etableret så de fremstår 
som tidssvarende og bæredygtige studieboliger af høj 
kvalitet der afslutter bebyggelsen i forhold til omgivel-
serne. Det til gavn for mennesker, miljø og samfundet 
for studerende fra blandt andet Virum og Holte områ-
det, som sætter pris på netop en sådan unik beliggen-
hed direkte op mod ikke mindst det grønne område, 
Geels Skov. Det er hensigten at opføre studieboligdelen 
i præfabrikerede moduler med bærende konstruktioner 
i træ.Træ er en fornyelig ressource og det har en unik 
evne til at reducere byggerie             s CO2- aftryk, 
da det både reducerer udledningen og binder CO2 fra 
atmosfæren.
   I gennemsnit betyder hver kubikmeter træ som erstat-
ter et andet byggemateriale, såsom stål og beton, en re-
duktion af udledningen med ca. 2 ton CO2. Herudover 
stiller vi krav om at boligerne bliver svanemærket for 
at sikre et godt indeklima samt en ansvarlig byggepro-
ces. 95% af danskerne kender Svanen og op mod 63% 
kigger efter det når de køber ind.

af Hans-Jørgen Bundgaard

Grunden som den ser ud idag

Bygningen på grundne der tidligere rummede hhv. Jehovas Vidners Ho-
vedkontor og Brandskolen
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Forvaltningens kommentarer til forslaget:

  Projektet er ikke i overensstemmelse med den 
gældende kommuneplan. Udvalget kan derfor væl-
ge ikke at imødekomme bygherrens ønske. Hvis 
udvalget ønsker, at forvaltningen arbejder videre 
med projektet, forudsætter det udarbejdelse af ny 
lokalplan og tillæg til kommuneplanen, som bl.a. 
ændrer anvendelsen for området.

   På baggrund af det fremsendte vurderer forvalt-
ningen, at der er risiko for fremtidige miljøkon-
flikter mellem erhvervsdelen og boligdelen. Der 
må forventes en del trafik til både servicestation 
og fastfood-restaurant på tidspunkter, som ligger 
uden for butikkernes normale åbningstid; trafikstøj, 
som kan være til gene for de kommende beboere 
i området. Den eksisterende lokalplan fastsætter 
bestemmelser om et lyddæmpende hegn mellem 
servicestationen og de eksisterende boliger, for at 
dæmpe støjen fra b.la. vaskehallen. I nærværende 
projektforslag placeres ungdomsboligerne tættere 
på servicestationen samt i tæt tilknytning til en 

fastfood-restaurant og primært med opholdsarealer 
over terræn.

   Hvis udvalget ønsker boliger på denne lokalitet, er 
det forvaltningens vurdering, at der skal udarbejdes et 
nyt projektforslag, der sikrer boligerne mod bl.a. støj- 
og lugtgener fra erhvervsdelen. Derudover skal der 
i et nyt projektforslag tilvejebringes det nødvendige 
antal bil og cykel p-pladser samt sikres gode opholds-
arealer til boligerne, både i forhold til lys/skygge 
samt afskærmning mod støj.

Tobleronehusene

Det er ikke svært at forstå, at vejene Blåregnvænget og 
Berberisvænget mellem Abildgaardsvej og Ligustervæn-
get i Sorgenfri, har fået kælenavnet Tobleronehusene. 
Tagene gør jo betragteren chokoladesulten. Derudover 
er vejene i system (navne på buske) med en nærliggende 
gruppe vejnavne: Syrenvænget, Snebærvænget, Guld-
regnvænget og Løvgaardsvej

Cirkel K´s benzintank bliver en af de mest fremtidige i Danmark.
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   På VG er der masser af ildsjæle, som gerne vil 
bidrage til, at fremtiden bliver lidt mere bæredyg-
tig. 
Bæredygtighed, social ansvarlighed, konkrete 
handlemuligheder og fællesskab indgår også i sko-
lens værdigrundlag og aktuelle indsatsområder.
 
   VG’s Miljøråd er først og fremmest elever, men 
også lærere, ledelse, og pedel Michael Nørgaard, 
som ved alt om at spare på energien på skolen.
 
Miljørådet har tidligere lavet:
• Fem Fede Dage, hvor hele VG i fem dage 
stiller skarpt på forskellige måder at mindske vores 
CO2-aftryk på med konkurrencer, hi-fives til mor-
gencykelfolket, tøjbytte og meget mere. Hvert år er 
der nye ideer og nye fokuspunkter.
• Verdensmålsdagen sidste år, hvor Miljørå-
det var med til at bestemme nogle af de poster, 
alle elever skulle rundt til, som fx. skraldestafet og 
reparationsbane og hvor der var oplæg fra lokale 
bæredygtige virksomheder
• Cykelkonkurrence med Nærum Gymnasi-
um om, hvem der cykler mest (gæt selv hvem der 
vandt…)
• Pop-up plakater rundt om på skolen med 
klimatema – fx. “Scor en klimatosse”
• Folder med supernemme og lækre vege-
taropskrifter
• Informationstavle og nudging på skolen.
 

Miljørådet på Virum Gymnasium
– en grøn verden til forskel

Torsdag 8. oktober er der stormøde i Studiesalen i fro-
kostpausen (med afstand og håndsprit) og vores første 
event i år bliver Fem Fede Dage 16.-20. november 
(eventen er landsdækkende under ’Ung Energi’).
  
   I dette skoleår vil vi også lave en Masterclass i 
bæredygtighed med inspirationsbesøg på forskelli-
ge locations og skabe mulighed for, at VG kan have 
sine egne klimaambassadører, der kan undervise i de 
omkringliggende folkeskoler om bæredygtighed. Vi 
har også verdensmålskuber, der kan udlånes via en 
grejbank og videndeler gerne vores erfaringer – bl.a. 
via deltagelse i Vidensby-netværket ’Grøn omstilling’. 
Virum Gymnasium har modtaget støtte til dette arbej-
de fra Bæredygtighedspuljen i LTK. Hvis der er nogen 
i lokalområdet, der vil bidrage til den nye masterclass, 
hører vi gerne om det.
Arbejdet i Miljørådet indgår i de aktiviteter, der udlø-
ser et Frivillighedsbevis for eleverne.

På billedet ses Annemette Reitzel 2m og Alexander Foged 1g (VG03)

v/vicerektor Birgit Riedel Langvad

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
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Skudt i Virum

   Send jeres pletskud til os, vi bringer fire
Vores lille smørhul indbyder jo til at blive fanget 
på kamera. Overalt er der skønne naturmotiver – 
ved søerne, i parkerne, i skovene og i selve byen. 
Og vi er rigtig mange, der bruger vores kameraer 
og iPhones flittigt, når vi går tur. Derfor lancerer 
vi nu en fast klumme, hvor vi i hvert nummer af 
avisen bringer fire naturskud fra jer læsere.  Så 
tøv ikke! Send jeres bedste pletskud til os på mail  
bare ét billede med en kort beskrivelse af, hvor 
og hvornår, det er taget. Vi håber, at vi med dette 
tiltag kan bidrage til, at vi i disse omtumlede tider 
kan genvinde fred og harmoni uden negativitet.
   For at komme i gang, bringer vi her nogle fotos, 
som Hanne Isabella Pedersen og jeg har taget 
for nylig. Hanne har fanget himlen i Lyngby sø. 
”Øjeblikket var ren magi”, siger hun. Jeg lod mig 
inspirere af hendes flotte billede og tog et lignende 
i Virum Gadekær. 
Send dit billede til  
redaktion@virumsorgenfriavis.dk

Send dit bedste efterårsbillede til redaktionen

Birgit Halds Saloner 
Vinter 2020-2021
24. nov Elvis Presley i lyd og billeder”
             Duoen Preben & Jens Jakob Nielsen,
  musiker / sanger / komponis
   
 8. dec   ”Truxa og Magi”
  v/ Michael Frederiksen 
  forfatter og tryllekunstner

19. jan  ”En vandring på Caminoen”
  v/ Eli Lykke og Ib Larsen

11. feb  ”I Majestætens hemmelige tjeneste”
  v/ Jesper Lundorf

Billedet er fra saloinen om Elvis.
Se mere på www.haldssaloner.com
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Velkommen til virkeligheden

   I mit daglige job, har jeg flere gange haft besøg 
af en ækdre arabisk herre, som er fint danskta-
lende, men jeg hjælper ham med at kopiere hans 
tekster på arabisk,
   Jeg forstår jo ikke arabisk, men jeg forstår da at 
teksten skal læses bagfra og tegnene er temmelige 
uforståernde hvis man kommer fra vore bredde-
grader.
   Det fik mig til at tænke på den modsatte situa-
tion. En araber kommer til Danmark og skal lære 
sproget og er man i min alder, over 60 ville jeg 
nok have svært ved pludselig at skulle tilpasse 
mig at skulle tale arabisk, ja det ville være svært 
selv om jeg kun var 30 år.

   Ser vi bort fra araberen og blot tænker på en 
englænder eller en tysker der skal lære dansk, må 
det være noget af en prøvelse. Lad os bare tage 
den helt hjemlige situation.
Når man om morgenen står op, det er vel helt 
logisk, man rejser sig fra sin seng og står op, 
men når man så skal i seng, skal man gå i seng, 
man har jo netop lært hvad det betyder at gå, er 
det ikke temmelig ulogisk at gå i sin seng, og når 
man så skal sove skal man falde i søvn,  er det 

ikke ret voldsomt – det ved jeg også de gør i eng-
land (fall in sleep), men ville det ikke være nok og 
knap så voldsomt at lægge sig til at sove. Når man 
så er stået op, skal man gå ud og børste sine tænder, 
om vinteren ville det nok være lidt koldt, men vore 
udlændinge har netop lært forskel på ude og inde. 
Når man så har fundet badeværelset og skal til at 
børste sine tænder så skal vandet løbe, men hvor 
skal det løbe hen?
   Vi er nu stået op og går ud i køkkenet. Vi hælder et 
glas mælk op, men så er vi i strid med tyngdeloven, 
for mig bekendt falder mælken ned og ikke op.
Efter morgenmaden smører vi et par klemmer som 
ungerne skal have med i madpakken, måske ikke det 
mest delikate, men på trods af det forsøger vi ved 
frokosttid at klemme en ekstra mad ned.
Ja det danske sprog er en svær en.

 

af Hans-Jørgen Bundgaard
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Kort nyt
Styrk dit barn(ebarn)s trivsel

   Foredreag i Sorgenfri Kirke onsdag den 7.okto-
ber:
Vi lever i en fejlfinderkultur og er opdraget til at 
rose for resultatet.
Det kan resultere i lavt selvværd og angst for at 
fejle.
   Hvad nu, hvis vi i stedet for resultatet fokuserer 
på indsatsen og modet bag?
Trivsels- og udviklingskonsulent Marie Arn-
bak-Hartzberg giver et indblik i psykologen Carol 
Dwecks tanker om ‘Det udviklende mindset’. Og 
ikke mindst konkrete eksempler på, hvordan det 
bruges i praksis.

Virum fik samlet sit skrald 
 
   Forrige søndag blev der samlet skrald ind i Vi-
rum. Den lokale borger, Lisbeth Jørgensen, havde 
via facebook samlet et par håndfulde borgere der 
havde trodset det dårlige vejr for at samle affald 
ind i Virum bymidte. 
Det var et rigtig godt initiativ, men vejret var en 
afgørende årsag til at der ikke mødte så mange 
op, men de der kom samlede hver ca. en halv 
affaldssæk som gjorde at vi har mindre affald at 
se på i bybilledet. 
Redaktionen spurgte Lisbeth om hun var frisk til 
at prøve igen, og hun vil absolut gerne igen tage 
initiativ til indsamlingen.

Lisbeth Jørgensen (tv)  organiserede affaldsindsamlingen i Virum

 
 

Tegn en uhyggelig Halloween 
tegning og vind ”ækle præmi-
er”. 
Tegningen skal afleveres hos 
greens Boghandel på Sorgenfri 
Torv senest 30. oktober. 
Se mere på Greens Boghandels 
facebookside.

Halloween Tegnekonkurrence

Ny Pyt-bog på vej. 
 
I November udkommer PYT-bog nr. 7., men indtil 
videre kan du købe de tidligere udgaver af pytbo-
gen elkler pyt knappern hos Blomsterpigermne og 
premierskilte på Sorgenfri Torv eller Blomsters  
shoppen på Virum Torv.

Tekniske problemer på avisen 
 
Ved seneste udgave af Virum-Sorgenfri Avis, fik vi 
kun leveret første oplag ud af avisen i de første dage 
efter udgivelsen. En teknisk fejl ved vores trykkeri-
maskine forsinkede anden og tredie oplag der først 
kom ud senere.
Vi beklager meget fejlen og er ved at investere i 
en ekstra maskine der skulle gøre driftsikkerheden 
større.

Halloween - hver for sig 
 
Vi har forsøgt at lave en fælles 
arrangement til halloween for hele 
området, men vi er bange for vi 
ikke kan styre det, så vi opfordrer 
til at man i små grupper hjemme 
eller i haver og parker selv laver 
sine arrangementer for at undgå 
smittespredning



af Kim Engelbrechtsen
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Vandsport måske på vej til fribadet

E   n nystiftet forening, Watersports Denmark, vil 
tilbyde surf aktiviteter som Windsurf og Stand Up 
Paddle (SUP) ved Frederiksdal Fribad. Og var avisen 
med, da foreningen i aftes arrangerede det første event 
i området. En stor gruppe vandsport-entusiaster var 
mødt frem i den smukke solnedgang for at padle ned 
ad Mølleåen og ud i Lyngby Sø. De havde lyskæder 
på deres SUP-boards.

   På vejen hjem i mørket mødte vi arrangøren - den 
dobbelte verdensmester i windsurf Anissa Morath. 

 

- Vi satser på at blive folkegodkendt forening og at 
have lokation ved Frederiksdal Fribad, som er det 
eneste sted i kommunen, hvor der kan være surf akti-
viteter samt svømning, da det i forvejen bruges som 
badestrand. 
Anissa har været til møde med fritidskonsulenterne i 

Lyngby-Taarbæk kommune for at drøfte mulighe-
den for at få vandsportsaktiviteter ved Fribadet.
- De var bestemt positive over for ideen og 
villige til at ændre i vedtægterne. Men det hele 
står og falder med, om vi kan få en tilladelse fra 
ejeren af Frederiksdal Slot, da det er slottet, der 
ejer området, siger Anissa.
Anissa Morath erkender, at projektet kan trække 
ud, men hun er optimist:
- Vores første event viste jo tydeligt, at der er stor 
interesse og opbakning fra borgerne.
Søger flere medlemmer
   En anden hurdle er, at foreningen mangler penge 
til indkøb af udstyr, så den kan få startet nogle 
aktiviteter.

Men for at kunne ansøge om nogle former for 
puljer, skal man være godkendt folkeoplyst 
forening, og for at kunne blive godkendt til dette, 
kræver det medlemmer bosiddende i kommunen. 
- Det er lidt af en ond cirkel, da der ikke er noget 
at tilbyde, før der er udstyr. Derfor kan du nu 
hjælpe ved at blive medlem for et symbolsk 
beløb på kun 50 kr. på nedenstående link, lyder 
opfordringen af Anissa Morath. 

http://cphwatersportfestival.dk/membership/
Fotos: Nordic Event Media

Afhænger af tilladelse fra Frederiksdal Slot
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Brug pæren og stop tyven
Den mørke tid er så småt begyndt. Derfor opfordrer Nordsjællands Politi borgerne til 
at indbrudssikre deres boliger.

   Nordsjællands Politi opfordrer borgerne til at 
sikre deres bolig mod indbrud nu, hvor den mørke 
tid så småt er er begyndt. Flere mørke timer giver 
nemlig indbrudstyvene gode arbejdsbetingelser, 
og derfor lyder et af rådene at sørge for, at der er 
lys både i og omkring boligen.

- Et mørkt hus signalerer ”ingen hjemme”. Derfor 
er det en god idé at anskaffe sig nogle tænd-og-
sluk-ure, så der automatisk bliver tændt og slukket 
lys i forskellige dele af boligen, selvom man ikke 
er hjemme, siger vicepolitiinspektør Brian Stybe 
Grayston fra forebyggelsescentret i Nordsjællands 
Politi.

   Ud over lys i boligen kan bevægelsessensorer, 
som tænder lys når nogen nærmer sig boligen 
udefra, også være med til at virke afskrækkende 
på ubudne gæster. Det gør det sværere for tyven 
at gemme sig og lettere for naboen at se, hvad der 
sker. 

   Og netop naboer og godt naboskab er vigtigt 
for at undgå indbrud. Naboer, som holder øje med 
hinandens huse og eventuelt lægger en skraldepose 
i naboens skraldespand eller parkerer ved de huse, 
hvor der ikke er nogen hjemme, er med til at få 
flere huse på vejen til at se beboede ud. Og så skal 
man hilse på dem, som man ser i sit nabolag.

- Når man hilser, viser man også en eventuel tyv, 
at vedkommende er blevet set, og det kan få tyven 
til at opgive sit forehavende. Og så er det vigtigt, at 
man ringer til os, hvis man ser et indbrud, der er i 
gang eller opdager nogen i nabolaget, som opfører 
sig mistænkeligt, siger Brian Stybe Grayston.

   Du kan finde flere råd til, hvordan du sikrer din 
bolig mod indbrud på www.botrygt.dk 
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Hvad Søren er nu det for noget? 
   Kan det virkelig passe, at du går på pension, Søren? 
Jeg ser jo på kirkens hjemmeside, at du holder din 
sidste prædiken søndag den 25. oktober, så der er nok 
noget om snakken. Jeg satser meget på at komme, så 
vi kan give hinanden et STORT kram. Jeg ved jo af 
erfaring, at der bliver fulde huse, ligesom der altid har 
gjort til dine juleprædikener, så jeg kommer tidligt og 
stiller mig i kø. 
   Jeg har SÅ meget at takke dig for: Den fine måde, 
du forberedte både Jakob og Anna til konfirmation på. 
De kom begge begejstrede hjem og fortalte om, hvor 
festligt, det havde været. ”Det var ikke spor kedeligt”, 
som de sagde. Jeg skal hilse mange gange fra Anna, 
som nu er nygift og mor til lille Felix på ét år. 
Også tak for, at du var der for Tine, Anna og mig, da 
Jakob blev revet væk fra os i 2002, blot 16 år gammel. 
Jeg var så knust af sorg, at jeg ikke husker, præcist 
hvad du sagde i kirken, som var fyldt  hans skolekam-
merater og hans og vores venner og familie. Men jeg 
er vis på, at det var ord, som trøstede og gav håb – 
ligesom sangen, som blev så smukt og gribende spillet 
og sunget af Levi og Hanne – ”Levende hænder” 
gjorde det. Jeg ved, at min far skrev og takkede dig. 
Uden din klippefaste støtte havde det været svært at 
komme igennem al den sorg, vi følte. Det samme var 

tilfældet, da mine forældre, og senere min svoger 
Morten og min svigermor Erna blev bisat. 
Jeg håber, at du vil nyde dit otium - at det bliver 
aktivt og kommer til at rumme film og bøger, er 
jeg ikke et sekund i tvivl om. 
Fra pålidelige kilder hører jeg, at du ikke bosætter 
dig i Sorgenfri – og tænker umiddelbart, at det er 
din gamle location på Langeland, der er i spil. I 
så fald siger jeg, at det er heldigt for langelænder-
ne – men jeg vil komme til at savne at støde ind i 
dig i Irma og andre steder i lokalområdet!

- en personlig tak til Søren -

Send Søren Hermansen en hilsen
Vi har klippet følgende fra Sorgenfri Kirkes hjemmeside

Søren Hermansen går på pension efter ikke mindre end 28 år hos os 
i Sorgenfri. Han har sin sidste gudstjeneste søndag d. 25. oktober kl. 
10.00 men man kan allerede nu enten komme forbi kirkekontoret i 
åbningstiden og skrive en hilsen i bogen til ham eller man kan skrive 
en hilsen her under kommentarer (og så sørger vi får at Søren får 
dem alle). 

Man kan skrive en hilsen indtil torsdag d. 29. oktober
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10% RABAT VED UDBRINGNING
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10% RABAT VED UDBRINGNING

Glimt fra en træningsdag hos Hanne.

   Der sker altid mange sjove ting hos Hanne, og 
derfor glæder jeg mig altid til at komme til træning 
om tirsdagen. Sidste gang var der nu særlig livligt 
på holdet, for der var nemlig besøg af 6 små baby-
hunde på 8 uger. Det var OSSI hvalpene i det kuld, 
hvorfra Hanne skal have sin nye hvalp HELGA.

Helga har 5 søskende, 3 drenge og 2 piger, 3 brune 
og 3 sorte. De var på besøg, fordi Helga skulle flytte 
hjem til Hanne den kommende fredag, og for at 
alting ikke skulle være for fremmed, var hun altså 
på lege besøg sammen men sine søskende og alle 
os ”gamle” hunde – sådan for at skabe tryghed og 
genkendelse, når hun kom igen. 

   Det var virkelig sjovt at se alle de små tumlinger, 
selv om de jo også er lidt irriterende, fordi de altid 
skal kravle og snage på én, det bryder jeg mig altså 

ikke rigtig om, og så i disse sexisme tider. Nå men 
søde var de, og her kommer lige et par situationsbil-
leder fra dagen.

Helga er bedårende, og vi glæder os til at lege med hende

Der var lige lovlig meget opmærksomhed på de små hvalpe – synes jeg!

Der var fine vandskåle mange steder, men vandkanden var sjovere  
at drikke af

Effie og jeg 
synes, at det 
nu må være 
vores tur til 
en godbid 
og lidt op-
mærksom-
hed



Side 26Virum-Sorgenfri Avis • 16. oktoberber2020  

Vinder af sidste kryds og tværs  
Astrid Frandsen, Grønnevej 109; 2830 Virum 
Vinderen bliver kontaktet af redaktionen.

Denne uge er der ingen konkurrence forbundet med din kryds og tværs. 
Vi håber du alligevel har fornøjelse med at læse den.
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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 - 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. november 2020 
Deadline 26. oktober 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, 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.

Ønsker du at være frivillig på avisen, kontakt redaktion
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