
Læs om Mathias, en ung Vi-
rumborger med en helt særlig 
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Lise Nørgaard har været kunde hos  
frisør Vinholt i 69 år, under 3 gener-
ationer af frisører - læs side 16
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Portræt af Miss Earth Fire, Mi-
chala fra Virum - læs side 10

Julen er 
redet ind
Minihesten Star, 
spredte julestemning i 
Virum forleden. 
Udklædt som jule-
mand gik den en tur på 
tre kilometer sammen 
med sin ejer, Linda. 

Læs side 12
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Hans-Jørgen Bundgaard

Rigtig glædelig jul

Om en uges tid er det jul igen, så sidder vi allesam-
men rundt om et veldækket bord, med et juletræ ved 
siden af os og med masser af gaver under træet.
Sådan er traditionen i hvert fald i langt de fleste 
danske hjem.
Men i år er det noget anderledes. Mange kan ikke 
have de allerældste med ved træet, og vi er heller 
ikke så mange samlet til juletræsfesten, som vi ple-
jer.
Mange er måske blevet hjemme fra besøget i den 
anden ende af landet, for slet ikke at tale om dem, 
der er vant til at rejse udenlands.
Vi synes alle, det er anderledes og lidt hårdt at blive   
”ufrivilligt” tvunget til at ændre på vores traditioner. 
Vi kan så glæde os over, at vores begrænsninger 
ikke er så store som i mange af vore nabolande – og 
når alt kommer til alt, er det nok det, at vi ikke helt 
kan bestemme selv, som det at vi skal holde julen på 
en anden måde, der er det værste ved hele situatio-
nen.
Vi er som mennesker glade for traditioner og de 
vaner, vi nu engang har. Det er helt naturligt. Men 
vi er også gode til at omstille os, og vi kan, når nu 
situationen er, som den er, få en rigtig god juleaften 
ud af det alligevel - og så have en forventning om, 

at det igen i 2021 bliver 
en traditionel jul – og 
alligevel.
Det kan godt være, at 
vi skal vende det hele 
på hovedet, og se det 
med nogle friske briller. 
Visse traditioner vil gi-
vetvis ændre sig for altid 
– nogle vil udgå, andre 
kommer til, så når nu vi 
er tvunget til det, kan det 
være, at vi i virkelighe-
den fremover  ser på julen med nogle andre øjne 
– en jul som ikke altid er en selvfølgelighed, som 
den var i går, men fremadrettet tilpasser den nogle 
nye tider.
Ser vi på julen helt lokalt, opfordrer vi fortsat til, 
at man følger de traditionelle råd, som vi jo alle 
kender og når I køber juletræ, så køb dem i yder-
tiderne eller i god tid, så I heller ikke her stimler 
sammen.
Husk også når I køber ind til julen og ikke mindst 
take-away: Køb  lokalt – så bevarer vi også forret-
ningerne efter krisen.
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Juletræssalg i Virum og Sorgenfri 
Oversigt over større udsalgssteder

Sorgenfri Torv:
Salg af juletræer foran Irma. (Blomsterpigerne).
Åbningstider:
Hver dag kl. 10-19.00
Salg af juletræer og dekorationer og tilbehør til 
dekorationer. (normanngran)
Juletræerne er friskfældede fra området omkring Skibby 
på Sjælland
 

Ved Sorgenfri Kirke
Åbningstider:   
Hver dag: 8.00-21.00  

Der sælges normanngran, rødgran  og pyntegrønt samt  
julebukke
Træerne er frisk

Geelshaven på Frederiksdalsvej
Åbningstider: 
Hverdage: 9.00-19.00 / Weekend: 9-19.00

Juletræerne er fældet i egen skov i Kjellerup i Jylland
Der sælges normanngran, rødgran  og  pyntegrønt  

Frederiksdal slot 
Åbningstider:
Hver dag - 10.00-16.00 
Salg af  juletræer fra egen skov. Friskfældede eller fæld 
selv
Normanngran, rødgran, pyntegrønt samt kunsthåndværk.
Derudover er der ponyridning, naturlegeplads og æbleski-
ver og gløgg i udvalgte perioder

Spejdernes juletræer - Bredevej 

Åbningstider: 
Salg i alle weekender op mod jul fra kl. 10-18 
 
Salg af normanngran og rødgran 
Juletræerne er friskfældede fra Nordjylland.
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Kirkerne i julen
Vores sædvanlige liste over gudstjenester i kir-
kerne udgår i år. 
Der er generelt så store ændringer på grund af 
Corona at vi henviser til kirkernes egne hjemme-
sider. 
Du finder informationerne her:

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

Børnegudstjeneste i Virum Kirke
På en anderledes måde

Julegudstjenesten for børn bliver i år digital. Vi op-
tager den på forhånd og sender den ud på Facebook 
d. 24. december kl. 11.00.
Men inden da kan man komme forbi kirken og 
hente et julekit, der indeholder en række ting til, at 
julegudstjenesten kan udfolde sig hjemme i stuerne.
Posen indeholder lidt kreative opgaver, som man 
skal gøre klar inden samt forskellige rekvisitter, så 
gudstjenesten bliver interaktiv mellem os på skær-
men og jer derhjemme.
Der vil på kirkens hjemmeside komme en introvi-
deo til, hvordan I forbereder jeres julekit, så I er helt 
klar til en sjov, anderledes - og coronasikker - jule-
gudstjeneste.

af Marlene Kejser
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af Niels-Kristian Petersen

Lidt lokalhistorie: Kunstmaler Axel Melskens

Hvad med en Virummaler? 

Lyngby har i snart mange år haft sin egen maler, 
nemlig Lyngbymaleren Anker Legaard (1920-
2007), hvis malerier med motiver fra steder, vi i 
dag alle kender; kirken, hovedgaden, bondebyen 
og sætter pris på. Anker Legaard kom til Kon-
gens Lyngby i 1948. Han boede i Gardinfabrik-
kens arbejderboliger, hvorfra mange ture med  
pensler, lærred og staffeli udgik.  
Arbejdslivet blev brugt på Lyngby Hovedgade, 
hvor Anker Legaard var kendt under navnet 
”Bon-Bon-manden”, som indehaver af choko-
ladeforretningen og døgnkiosken ”Bon-Bon”, 
hvor der i butikken var ophængt mange af hans 
malerier; der var ingen ledig vægplads.  
Hans malerier hang øverst mellem væg og loft 
hele vejen rundt i butikken.  Meget sjældent 
malede han uden for kommunen, men en tur til 
Rudersdal eller Skodsborg forekommer dog.

Gardinfabrikkens arbejderboliger. Olie, Anker Legaard

Den nordlige del af Kongens Lyngby med  Hotel Lyngby, Damhuset og 
Lyngby Kirke. Olie, Anker Legaard.

I Virum har vi en maler, nærmest ukendt i dag, nemlig 
Axel Melskens (1894-1956) ganske vist ca. 50 år før 
Lyngbymaleren.  Et stort antal  tegninger og male-
rier, der tidligere hang rundt omkring i hjemmene i 
området, hvor indehaveren stadigvæk vidste, hvor 
motivet hørte til i landsbyen, er sikkert i dag taget ned 
af vægen og gemt væk, da den næste generation tog 
over.  Området Virum- Sorgenfri, hvor der for 100 år 
siden boede omkring 450 er ikke længere så ”lokalt”,  
nu med  ca. 22.000 indbyggere i samme område.

Oliemaleri masonit af  A. Melskens.33x40 cm, hxb. 1945-50. Privat 
samling.
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Tuchtegning A Melskens. 16x23 cm. Ca. 1945-50. Privat samling.

Oliemaleri. A. Melskens. Kærgården. 35x45 cm.  1945. Privat 
samling.

Virumvej 78/Virumgade 24 set fra nord  mod syd. Oliemaleri 
43x76,5. 1940. Privat samling.

Jeg har selv samlet 16 tegninger og malerier, de 
fleste med motiver Virum, hvor maleren en del år 
boede i det oprindelige stuehus til gården Virum-
lund. Skulle der blandt avisens læsere være folk, 
der husker kunstmaleren Axel A. Melskens, og være 
enkelte, der i deres gemmer har værker af maleren, 
vil jeg blive vældig glad, hvis I lod mig det vide. I 
kan sende en mail til mig på umelik@outlook.dk Jeg 
tænkte mig ar lave en lille historie om de malere, der 

har sat Virum på deres lærreder. Tak på forhånd. 
Glædelig jul og godt nytår.

Kunstnerparret Axel og Vera Melskens, kunstmaler og væver står i 
døren til  nu en af længerne til Virumlund, det oprindelige stuehus, 
hvor der er indrettet beboelse og vognport. I dag Virumgade 13b. 
1947. Privat samling.

I haven bag Virumlund, Virumgade 13a & b, hvor Axel og Vera 
Melskens beundrer årets store køkkenhave. Der boede de til 1949, 
hvor kunstnerparret flyttede til Degnebakken i Virum. Køkkenha-
ven, hvor Johanne Rasmussen, ejer af Virumlund dyrkede grønsa-
ger og solgte afgrøderne på Grønttorvet i København. Her ligger i 
dag Virum Motor Compagni. 1947. Privat samling.
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Michala fra Virum, kåret som Miss Earth Fire:
Model med et budskab

I sidste uge besøgte jeg fotomodellen og skuespil-
leren Michala Rubinstein, der er født og opvokset 
i Virum. Hun bor på Frederiksberg i dag, men vi 
bestemte at mødes i hendes hyggelige barndoms-
hjem på Vangeledet. Og vi kom vidt omkring i 
vores samtale. Michala indledte med at fortælle 
om sin trygge barndom nær Virum Gadekær, hvor 
hun tilbragte mange timer med at studere naturen, 
bl.a. ved at fange frøer sammen med gode venin-
der. Og hun fortalte også åbent om, hvordan det 
var at blive mobbet, da hun startede i skolen:

- Jeg var meget genert dengang. Jeg var den stille 
pige i klassen og passede ikke ind med de børn 
– altså et rimeligt let offer for mobberne. Også 
senere, da jeg begyndte på Virum Gymnasium. 
På et tidspunkt begyndte jeg at gå i sort lædertøj 
med sølvnitter – fordi jeg ikke længere ønskede at 
please andre så meget ved at handle på en måde, 
der passede ind i deres ”kasser”. Jeg blev faktisk 
stadig mobbet af dem fra min egen klasse, men til 

gengæld begyndte jeg at få venner fra parallelklasser-
ne – også drengevenner. Man kan sige, at min periode 
som sorthåret læderpige, som varede fra jeg var 13 til 
jeg var 20 år, var med til at gøre mig stærkere.

Noget, der for alvor har hjulpet Michala med at 
få større selvtillid, var, at hun begyndte at læse til 
skuespiller, først på Rødkilde Teaterhøjskole og 
senere i New York. 
Vil bekæmpe mobning
Netop mobning er noget, som Michala vil være 
med til at bekæmpe og forebygge, bl.a. ved at 
holde foredrag på skoler om sine personlige erfa-
ringer med mobning. Som tidligere lærervikar på 
Dronninggårdskolen har hun erfaring i at have med 
børn at gøre. Og det skal nok gøre indtryk på bør-
nene, at hun tilmed har vundet en fornem pris som 
Miss Earth Fire 2020 (se faktaboks). Jeg ved, at 
Michala nu er i gang med at undersøge muligheder-
ne for – bl.a. på Dronninggårdskolen – at komme 
til at holde foredrag, engang på den anden side af 
coronaen, når skolerne åbner igen. Og jeg er sikker 
på, at mange børn der føler sig anderledes og har 
svært ved at passe ind – og det gælder både piger 
og drenge - vil kunne lære af at høre om Michalas 
erfaringer.

Foto: Pernille Marcheschi Worek

Foto: Pernille Marcheschi Worek

af Kim Engelbrechtsen
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Kom med i Miss Earth ved et tilfælde
Michala er 27 år, og hun har allerede opnået meget 
i karrieren. Hun er meget brugt som fotomodel – 
også i reklamevideoer, og så har hun været to år i 
New York, hvor hun tog en uddannelse som skue-
spiller. Og ja, så blev hun altså for nylig kåret som 
Miss Earth Fire, der nok skal sætte yderligere vind 
i sejlene. Faktisk var det lidt af et tilfælde, at hun 
kom med i konkurrencen: Michala blev kontaktet 
af en manager i London, som havde spottet hende 
på gaden. 

Først sagde Michala nej tak, men så satte hun 
sig ind i, hvad prisen drejede sig om. Og da hun 
opdagede, at det ikke bare er en skønhedskonkur-
rence, men noget, der også omfatter en indsats for 
et bedre miljø, tilmeldte hun sig alligevel – selv om 
hun faktisk kom med to uger efter, at konkurrencen 
var skudt i gang. Undervejs blev Michala eksami-
neret om miljøforhold generelt og specifikt i Dan-

mark – og det foregik online. Vejen til den fornemme 
titel var ikke den rene dans på roser. På et tidspunkt 
forsvandt manageren, der ellers havde lovet at guide 
Michala hele vejen gennem processen. Men Michala 
valgte at blive ved, selv om hun stod på egne ben og 
måtte sætte sig ind i en hel masse procedurer, få taget 
og indsendt billeder og videoklip – alt sammen med 
hjælp fra gode venner. Og at hun nåede helt til tops, 
er noget af en præstation og noget man ikke kan lade 
være med at blive MEGET imponeret over!!!

Michala har altid været vild med dyr og naturen omkring Virum. Og 
ikke mindst roen, der er her i vores lille smørhul.(privatfoto)

Michala i efterårsblade på Frederiksdalsvej ved tankstationerne 
Privatfoto

Michala var straks frisk på at springe ud som julenisse i baghaven
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Kære fantastiske Virum / Sorgenfri 
Siden marts måned, hvor corona gjorde sit indtog, 
har restriktioner osv givet stor arbejdsløshed osv 
69 kommuner er nu ramt af yderligere restriktio-
ner, og dette rammer desværre de udsatte i disse 
kommuner ekstra hårdt 
Folk skal nu holde deres børn hjemme, hvilket 
giver flere udgifter. Omkostningen ved at have 
børnene hjemme 24/7, har mange udsatte familier 
ikke råd til 
Flere mister nu deres arbejde og tæppet trækkes 
væk under dem 
Mange udsatte benytter sig af gratis madoaser for 
at kunne klare sig, men disse gratis madoaser er 
desværre lukket ned i alle de 69 nedlukkede kom-
muner, så de nu ikke har denne mulighed for hjælp 
-og det kan mærkes tydeligt, hvor økonomien i 
forvejen er meget stram 
Udover dette, står julen snart for døren, og den bli-
ver i år ekstra hård at komme igennem for de mest 

pressede børnefamilier, enlige/ægtepar og udsatte 
Vi mærker allerede nu i gruppen Næstekærlighed 
og Sammenhold, at behovet for hjælp er stort 
Vi står klar til at hjælpe i hele landet og især i de 
restriktionsramte kommuner i disse hårde tider 
Men vi har også brug for JER, så vi kan hjælpe 
dem, som har allermest brug for det
Så vi kan hjælpe dem, som har absolut mindst i 
vores samfund 
Næstekærlighed og Sammenhold har mere end 
21.000 medlemmer, vi hjælper i hele Danmark inkl 
Grønland og Færøerne 
Har du tiden, hjertet og muligheden for at hjælpe 
børn og voksne, som sidder i en meget svær situa-
tion, så sidder vi klar til at hjælpe jer med formid-
ling lige nu 

https://www.facebook.com/groups
/2013058372314285/?ref=share

Næstekærlighed og sammenhold
Hentet fra facebook - god ide i en svær tid for mange

Julestemning på en grå dag
En julehest og to julekvinder lyste festligt op på en gråvejrsdag med en travetur i 
Virum i sidste uge

af Kim Engelbrechtsen

Minihesten STAR var 
udklædt som julemand, og 
det var Linda Knygberg 
Olsen og Camilla Fauerby 
fra rideskolen Frederiksdal 
ligeså, da de gik en tur 
på tre kilometer med den. 
Lige i min neighbourhood 
ovenikøbet.

Minihesten STAR og 
dens ejer,  
Linda, klar til afgang
Foto: Camilla Fauerby

Undervejs fik de ”glædelig jul hilsener” - bl.a. fra 
kondiløberen på videoen. Turen fra rideskolen til 
”Det hvide Torv” og retur blev registreret med 
Endomondo-facts og fotos, og den indgår nu i 
en konkurrence arrangeret af ”Danske småheste 
Sport” - med deltagere fra hele landet. Dagen før 

gik Linda og Camilla en tur på seks km. med mi-
nihesten Daisy, der trak en flot juledekoreret sulki-
vogn. 
 En af hovedpræmierne i konkurrencen er et såkaldt 
minispring - altså en forhindring, som små heste 
kan springe over, men der er også præmier til ”bed-
ste udklædning” for hest og ejer. Vinderne kåres i 
denne uge. Fra redaktionen siger vi stort PØ, PØJ
https://youtu.be/TFIR0vF-LdQ

Hesten Daisy trak en sulki på juleturen i Virum   Foto: Camilla Fauerby
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Virtuel undervisning
Æv. Mandag den 7. december fik alle elever og lærere 
beskeden om hjemsendelse til virtuel undervisning fra 
onsdag den 9. december. Heldigvis har både lærere 
og elever gode erfaringer fra foråret, og der er blevet 
videregivet gode undervisningstip til hinanden. Værst 
er det selvfølgelig for eleverne, som nu må undvære 
hinanden. 

Åbent Hus-dato ændret
Pga. nedlukningen og det store smittetal er det kom-
mende Åben Hus-arrangement blevet rykket til onsdag 
den 27. januar kl. 19.30. Det bliver et virtuelt Åbent 
Hus, hvor besøgende fra gymnasiets hjemmeside www.
virum-gym.dk bliver ført ind i dagligdagen på VG. 
Gymnasiets husorkester varmer op med dejlig musik 
fra kl. 19.00 suppleret af en billedkavalkade med ”Et år 
på Virum Gymnasium”. 
Fra kl. 19.30 vil der være et live-program med inter-
views af rektor, lærere, elever og forskellige præsenta-
tioner af ”Livet - fagligt og socialt på Virum Gymna-
sium”. Også i denne sekvens er der små musikindslag. 
Efter dette kan alle besøgende gå ind og se film fra alle 
skolens fag og flere elevudvalg. Filmene giver et godt 
indblik i fagene, ligesom du kan finde mere fyldige 
fagbeskrivelse og aktiviteter i fagene på hjemmesiden. 
Desuden vil der være link til Rektor Mette Kynemunds 
tale og vicerektor Andreas Olesens gennemgang af 
studieretningerne på Vi håber, at vi på denne måde kan 
give de besøgende unge mennesker og deres forældre 
et godt billede af det tre-årige studie på STX Virum 
Gymnasium. 
I øvrigt er Virum Gymnasium gået på Instagram: #vi-
rumgymnasium, så følg med derinde ligesom du kan 
på Facebook og hjemmeside.

Virum Gymnasium sendte eleverne hjem
Af Pia Gars, uddannelsesleder

Alt bliver godt
I det kommende semester håber vi, at et forhå-
bentligt faldende smittetal og vaccine vil gøre det 
muligt at samle op på alle de forskellige fælles-ar-
rangementer, vi desværre ikke har kunne holde – 
herimellem Virum Gymnasiums 63-års fødselsdag 
og de jubilæumsfester, som VirumGymnasiums-
Venner ikke har kunnet holde. Læsere af denne 
avis vil blive orienteret løbende.

Så er der kun at ønske alle læsere en rigtig Glæde-
lig Jul og et Godt Nytår.

Billederne nedenfor  er fra Hattedag på Virum 
Gymnasium fredag den 4. december og billeder 
fra den sidste dag med elever på skolen tirsdag den 
8. december, hvor der heldigvis var en rigtig god 
stemning.

Hattedag på VG

Hattedag på VG
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Ung Virumborgers store passion er balloner
Ved en tilfældighed stødte jeg på den unge Virum-
borger Mathias Cavling Andersen.
Mathias er 31 år og er glad for at ride. Han har re-
det, siden han var lille og har de senere år hjulpet 
med i stalden med pleje af hestene.
I dag er Mathias ansat ved gartnerteamet ved Vin-
tappergården i Gladsaxe Kommune.  I sin fritid 
har han part i en hest, der har stald i Lyngby på 
Stenrødgaard, hvor han rider på hesten to gange 
om ugen.

Det var nu ikke det, jeg faldt for, da jeg opdage-
de Mathias.
Mathias har en special interesse: Balloner. Han 
er helt vild med at puste balloner op og i det hele 
taget alt hvad der er oppusteligt. I forbindelse 
med min samtale med Mathias gik vi udenfor 
redaktionen, hvor han pustede et par balloner op 
til ære for redaktionen.
Mathias vidste ikke selv, hvordan han havde fået 

denne interesse, som han har haft, siden han var 
helt lille. men fortalte samtidig, at han har pustet 
balloner op til forskellige festlige lejligheder og 
bl.a. har pustet mere end 1000 balloner op i forbin-
delse med en byfest i Hillerød.
Når der er tale om mange balloner, bliver der dog 
brugt en maskine eller evt helium til oppustningen.
Når nu verden igen bliver normal, står Mathias 
til rådighed med oppustning af balloner, så har 
du en lejlighed hvor du har brug for en hjælper 
til oppustning, kan du kontakte Mathias via hans 
Facebook side. https://www.facebook.com/profile.
php?id=100009191999941

Mathias med sin hest på Stenrødgaard

Mathias elsker balloner

To nye medarbejdere på Virum-Sorgenfri Avis.

Efter nytår udvides redaktionen med to nye med-
arbejdere. 
Til første nummer der udkommer den 16. januar 
tiltræder Kaare Laústen redaktionen som frivil-
lig.
Pr. 1. februar tiltræder Ruth Jacobsen.
Vi ser meget frem til samarbejdet med de to nye 
frivillige medarbejdere. 
Har du også lyst til at være med, skal du blot 
kontakte os på vores mail 
post@virumsorgenfriavis.dk eller på telefon  

60 66 76 26.. 
Vi har brug for al den frivillige arbejdskraft der har 
lyst til at være med.
Det vil givetvis styrke avisen på mange fronter, jo 
flere vi er til at bære læsset. 

Avisen er udelukkende drevet af frivillige medar-
bejdere og udkommer hver 14. dag. 
Vi har både brug for reportere, jounalister, fotogra-
fer, tegnere og uddelere. 
Vi glæder os til at høre fra dig.

Af Hans-Jørgen Bundgaard

Af Hans-Jørgen Bundgaard



Side 15Virum-Sorgenfri Avis • 16. december 2020  

Team Fred projektleder fra DGI - Jonas Hansen sad 
klar i tirsdags sammen med ”resten” af Europa for at 
se, om Team Fred projektet strøg helt til tops i den 
fine EU konkurrence. 
Team Fred var oppe imod to andre store idrætspro-
jekter der har haft mange deltagere igennem en lang 
årrække. Prisen gik velfortjent til et super flot handi-
cap projekt - kæmpe tillykke til Tomas fra Tjekkos-
lovakiet der siden 2001 har knoklet med at arrangere 
camps og idræt for en masse børn og voksne, der har 
kæmpet i livet 
Danmark kan være meget stolte af firmasport pri-
sen, som gik til House of Code - alle kollegaerne i 
det firma er super aktive sammen - fed virksomhed. 
Formanden for Danmarks Idrætsforbund Niels Ny-
gaard holdt en flot tale til Europa og understregede 
at fysisk aktivitet på arbejdspladsen er super vigtigt. 
Team Fred er stolte over at blive valgt ud til en 
finaleplads i blandt 95 indstillinger og glæder os 
til endnu mere Team Fred i 2021. Team Fred har i 
forbindelse med finalepladsen vundet 16.000 kr., 
som alle de igangværende projekter får glæde af, 
da der er t-shirt til alle deltagere. Derudover skal en 
specialskole til padel i Pro Padel, en skole skal starte 
op på et indendørs tennisforløb efter de har haft stor 
succes med padel og Frederik L. Nielsen skal til Fyn 
og træne et Team Fred hold 
Team Fred, med Mette Rytsel i spidsen siger tusind 

Team Fred var nomineret, men vandt ikke denne gang
tak til alle jer der støtter op om Team Fred - det 
har været et hårdt år med alle de begrænsninger.
Og tak til EU kommissionen for at støtte op om 
idræt i hele EU og for den fine konkurrence.

v. Virum-Sorgenfri Tennisklub

To trænere fra Team Fred

Vi køber allesammen i de lokale supermarkeder – vi 
passer godt på hinanden, holder afstand og spritter 
af – det har vi lært nu -  flere er begyndt at handle på 
nettet, og det er logisk nok i denne tid.

Men vi har et lokalt handelsliv, der også skal fungere 
efter coronakrisen, og det er lidt et paradoks at man 
anbefaler, at man går så lidt ud som muligt samtidig 
med at man jo ønsker at bevare det lokale handelsmil-
jø. Vi der har en mindre forretning oplever jo en klar 
nedgang i kunder i denne tid og jeg ved jeg er ikke 
alene om det.
Det er rigtig godt at man ikke går ud og handler mere 
en en fra familien, men jeg er overbevist om at man 
hvis man overholder de gængse regler, er de små 
lokale erhvervsdrivende  parate til at betjene dig og 
sørger for den afstand, at man har mundbind på og at 

Et paradoks i det lokale handelsliv

du kan spritte dig af.
I Virum og Sorgenfris små butikker er trængs-
len ikke som f.eks. i Lyngby og København og 
butikkerne har rent faktsik meget at byde på
Ved fortsat at følge disse retningslinier, undgår 
du smitte og er med til at sikre, at butikkerne 
også overlever efter krisen. 
Der er mange hjælpepakker til erhvervslivet, 
men der er rigtig mange af forretningerne der 
som underleverandører til dem der bliver lukket 
ned, ikke får en krone i hjælp og dermed kan 
have problemer med at overleve.

Hvis du handler lokalt – så går det ikke galt.

Af Hans-Jørgen Bundgaard
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Sorgenfri Sydtorv er blevet 55 år
Frisør Vinholt har været der fra starten i 1965.

Portræt af en virksomhed
Denne gang:  Frisør Vinholt, Sorgenfri Torvaf Hans-Jørgen Bundgaard

Redaktionen fik for nylig besøg af Claus Vinholt 
der idag er tredie  generation i frisør Vinholt
 .  
I 1928 startede  Claus´ farfar, Karl Vinholt frisør 
Vinholt på Vesterbros Torv. Forretningen hed den-
gang Maison Vinholt.     
Som tiden gik, flyttede mange af kunderne nord-
på, ud af byen til de nordlige forstæder. Vinholt 
selv, boede i området ved Frederiksdal, så det var  
nærliggende at flytte forretningen til Sorgenfri, 
hvor der netop var ved at blive bygget en ny forret-
ningsejendom i forbindelse med det eksisterende 
Sorgenfri torv. Frisør Vinholt åbnede 1. september 
1965.
I starten havde Karl og René Vinholt to forretnin-

ger. Da huslejen i forretningen på Vesterbro var 
steget meget blev forretningen på Vesterbro lukket 
ned i 1972, og de koncentrerede sig om forretnin-
gen i Sorgenfri da mange af kunderne var flyttet 
nordpå.

På dette tidspunkt var Claus Vinholt stadig en 
dreng og forklarede hvordan han selv som barn, 
som mange af os andre, legede på de små træheste 
foran det daværende Suma på Torvet (I dag Irma). 
Hestene er forlængst væk og erstattet af nogle nye 
legeredsaber, men frisør Vinholt lever idag i bedste 
velgående med ialt 5 dygtige medarbejdere.
Claus bor i Gentofte hvor han stort set altid har 
boet, men er  gennem sin opvækst kommet meget i 
Sorgenfri, fordi forretningen ligger her.

Da Claus skulle vælge en vej i livet, var det første 
der faldt ham ind, at blive kok. Da køkkener den-
gang var meget lukkede og Claus havde det bedst 
med mennesker omkring sig, valgte han i 1985 at gå 
i lære som frisør
Til sessionen trak Claus frinummer og da han ikke 
skulle ind i militæret valgte han i stedet at prøve no-
get helt andet – han blev portør på Gentofte Amtssy-
gehus (som det hed dengang). 
Han kunne dog ikke lægge frisørfaget helt på hyl-
den og fik hurtigt skabt en mindre kundekreds af 
hospitalsansatte som blev klippet i pauserne. ( Flere 
af kunderne fortsatte senere som kunder i salonen i 
Sorgenfri). 
Efter jobbet som portør var vejen banet til at starte 
som  frisør og da han luftede planer om at starte sin 
egen salon,  spurgte hans far Rene om han virkelig 
mente det, og efter et godt møde, tilbød hans far 
ham, at blive medejer af frisør Vinholt  på Sorgenfri 
Torv. 
Da han vidste at han både var en dygtig frisør og 
havde sans for økonomi og regnskab som han læste 
på aftenskole under sin læretid på Niels Brock.
Claus har nu drevet Frisør Vinholt siden  1989, først 
sammen med sin far, og efter  faderens død i  1998, 
førte han salonen videre alene.
Under mit besøg af Claus, var det tydeligt at se, at 
han brænder for sit fag og ved at det har smittet  af 
på hans medarbejdere. 
Claus er en af de ca. 65 frisører i Danmark der er 
medlem af sammenslutningen Intercoiffure – de 
sidste 10 år som bestyrelsesmedlem.  Intercoiffure er 

Sorgenfri Nordtorv blev bygget i 1965-66

kun for onlinelæsere
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en sammenslutning af nogle af de dygtigste frisører i 
Danmark som  i øvrigt er verdens største internatio-
nale organisation  for frisørmestre, med medlemmer i 
mere end 50 forskellige lande.
Udover personligt at være en dygtig frisør, er han 
også dygtig på det organisatoriske plan,  hvor han 
mener det er en pligt at tage frisørelever, som han selv 
udtrykker det: når man selv har været så uforskammet 
heldig at få en lærerplads føler jeg det er ens pligt   at 
have lærlinge i forretningen, så der fortsat er lærer-
pladser  nok..  Det holder jo også en selv opdateret at 
have unge mennesker i sin forretning, siger Claus.
Hos frisør Vinholt er stemningen altid god og som 
Claus selv siger: Vi har altid en munter og humori-
stisk stemning i forretningen, der gør det rart og hyg-
geligt at gå på arbejde –jeg glæder mig selv til hver 
eneste nye arbejdsdag.
En af de meget trofaste kunder er forfatteren Lise 
Nørgaard, som er kommet i salonen siden 1951. Først 
på Vesterbro, hvor hun arbejdede på Politiken og 
senere i Sorgenfri hvor hun i rigtig mange år boede 
på Hummeltoftevej. Efter hun er flyttet til Skodsborg 
kommer hun  stadig en gang om ugen, og får sat sit 
hår.
Hun kommer  med sin faste chauffør gennem 28 år 
Hans-Jørgen.
At det præcis er siden 1951 hun er kommet i salonen 

kom frem en dag, da Claus spurgte til det da hun sad 
i frisørstolen. Det viste sig hurtigt at hun ikke var den 
der havde kommet der længst for tilfældigvis sad en 
ældre dame Helle Plambeck i en anden stol og kom-
menterede samtalen: Jeg er kommet i salonen siden 
1949!! – så sig ikke at frisør Vinholt  ikke har meget 
trofaste kunder fra nær og fjern.
Privat  bor Claus sammen med  Bettina på tyvende år 
og har sønnen  Oscar og Bettina har datteren Nicole.

Jeg spurgte så naturligt om fjerde generation var 
på vej til frisør Vinholt. Claus fortalte  at det ikke 
var tilfældet, da hans søn idag læste på DTU, men 
Bettinas datter er  i lære som frisørelev.
Selvom Claus ikke er bosiddende i Sorgenfri har 
han et stærkt tilknytningsforhold til byen, ikke 
mindst på grund af de mange års snak i frisørsto-
len med borgerne, hvoraf de fleste er lokale og 
det er både tredje og fjerde generation der kom-
mer hos frisør Vinholt..
Et bevis for hans tilnytningsforhold, er bl.a. at 
han i sommer lod sig velsigne i Sorgenfri Kirke 
(Søren Hermansen) ovenikøbet på hans fødsels-
dag den 8. juli, efter tidligere på året at være 
blevet borgerligt gift med Bettina af Hans Toft på 
Gentofte Rådhus den 1. april (Midt under coro-
nakrisen) og med denne bryllupsdag på 20 års 
dagen for deres første møde var en naturlig snak 
om det var en aprilsnar.

Chauffør Hans-Jørgen, Lise Nørgaard og Claus Vinholt Claus fik sin Bettina i Sorgenfri Kirke, hvor 
Søren Hermansen velsignede dem. Th. de to børn 
Oscar og Nicole
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Virum Motor Compagni sponsorerer Skoda  

Virum Motor Co. har med stor stolthed indgået 
en sponsoraftale med de to talentfulde kajakro-
ere Pernille og Rasmus Knudsen. Udover at de 
er søskende, er de begge to yderst dedikerede til 
deres sport og jagter det store mål om ”OL-suc-
ces”. Pernille var i 2019 med til at kvalificere 
fire damepladser til OL 2020 (som dog afholdes 
i 2021), og kæmper nu for den endelige udtagel-
se. Rasmus arbejder pt. stenhårdt, sammen med 
resten af herre-firekajakken, på at træne op til VM 
på hjemmebane (Bagsværd Sø) i september 2021, 
og skaffe et godt resultat til Danmark. Til samme 
VM, skulle vi gerne kunne opleve Pernille også, 
som del af dame-firekajakken. Det langsigtede 
mål for både Pernille og Rasmus, er dog en tur til 
Byernes By Paris, hvor OL som bekendt finder 
sted i 2024.

En hverdag som elite-kajakroere kræver stor 
logistik, når udstyr skal fragtes til og fra diverse 
ro-stadions. Virum Motor Co. har derfor hjulpet 
til, ved at stille en SKODA KAMIQ til rådighed i 
hverdagen.
Pernille og Rasmus udtaler følgende om det nye 
samarbejde:
”Vi er oprigtig taknemmelige og yderst begejstre-
de for, at vi har indgået en samarbejdsaftale med 
Virum Motor Co. (SKODA Virum). Bilen gør, at 

vores hverdag vil blive meget lettere, og vi kan med 
den nye bil, komme nemmere og hurtigere til og fra 
træning. Det mindsker presset i en travl hverdag, hvor 
der også skal afsættes tid til arbejde. Vi kan dermed 
mindske transporttid og fokusere mere koncentreret 
på træningen.
Udover arbejde og træning, tilbringer vi begge to 
meget tid i Idrættens Hus i Brøndby, som er base for 
vores tilknyttede Team Danmark-eksperter. Tidlige-
re har vi været nødsaget til at nedprioritere fys- og 
massagebehandlinger, da transporttiden med det 
offentlige, desværre begrænsede vores tid. Dette har 
vi nu løst med egen bil, og kan derfor igen sætte alle 
kræfter ind på, at holde os ”fit for fight”.
Sidst men ikke mindst, er vi nu frit stillet i forhold til 
landsholdssamlinger og diverse stævner. Den tidli-
gere logistik med at koordinere fragt af materiel, var 
en stor udfordring. Nu kan vi blot placere vores både 
på taget og køre, helt uafhængigt, rundt i det ganske 
land.
Vi håber og tror på at sæson 2021 vil byde på en 
masse stævner og landsholdsaktiviteter. Og vi glæder 
os, til at rulle ind på diverse ro-stadions i vores nye 
flotte bil. Det er bestemt med en vis stolthed, at køre 
rundt med Dannebrog på taget og ”på vej mod OL” 
hen over siderne.

Tekst og foto: Virum Motor Compagni

Skodaen klar til udlevering

Pernille og Rasmus Knudsen sammen med indehaver Allan Lindberg 
og salgschef Philip Christensen
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Sophienholm lyser op i mørket

Frem til den 21. januar 2021 kan man opleve NYT 
LYS 2020 i Sophienholm Park. Alle lysværker er 
af samtidskunstnere med en nutidig og progres-
siv tilgang til mediet lyskunst. Værkerne peger 
på kunstigt lys som medskaber af rum, i forhold 
til værkets kontur, men også i forhold til stedet, 
parkens landskab, den omgivende natur og Sophi-
enholms klassicistiske arkitektur.

De fem deltagere er: 
Kunstneren og komponisten Alex Mørch, der 
udstiller et lysværk med titlen Mørkeapparatur 
bestående af en bevægelig robot-lysinstallation.

Kunstneren Alice Topsøe-Jensen, der deltager med 
sit seneste værk Unwanted Emotional Energy, der 
viser et sci-fi lysende lyn. 

Kunstnerduoen SIIKU bestående af Rasmus 
Nielsen og David H. Péronard, der medvirker med 
værket INITUS fra 2019, af dem selv defineret 
som `lysportaler til nye verdner´. 

Designeren Astrid Krogh , der deltager med ly-
sinstallationen A Square of the Universe fra 2018 
som er udlånt af Designmuseum Danmark. 

Avantgarde modedesigner og kunstner Henrik 
Vibskov, der deltager med værket Spikes Keep 
Citizens Upright. 

Sophienholms leder Barbara Læssøe Stephensen 
udtaler
- Mørket associeres ofte med det sværttilgængelige 
eller det lidt ubehagelige og ukendte. Men mørket 
kan jo også anskues som et lærred! Og lysværkerne 
vil på den baggrund drage beskueren ud i parkens 
mørke og rundt til de særligt udvalgte steder, hvor 
værkerne er placeret. På sigt er det vores drøm, at 
Sophienholm Park hvert år i vinterperioden skal 
indtages af lysbaseret samtidskunst.
NYT LYS 2020 er arrangeret af Barbara Læssøe 
Stephensen og Anne Zychalak Stolten.

Foto: SIIKU, Alex Mørch, Designmuseum Danmark

af Kim Engelbrechtsen

Foto: SIIKU, Alex Mørch, Designmuseum Danmark
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Tekst og foto: Birgit Trillingsgaard

Sidste søndag var vi på Frilandsmuseet sammen 
med børnebørnene Frederik og Christine, og det 
var meget sjovt. Der var en masse juleaktiviteter 
alle steder, og man kunne også gå ind i de gamle 
huse og se hvordan, man fejrede jul i gamle dage 
på den egn, huset var fra. Der måtte jeg selvføl-
gelig ikke komme med ind, så mor blev udenfor 
med mig, mens farfar gik med børnene på historisk 
oplevelse. 

Det kunne jo godt tage noget tid, for børnene el-
sker, når farfar fortæller historier om livet i gamle 
dage – og han er god til det – så mor og jeg gik på 
opdagelse udenfor så længe. Pludselig kom vi hen 
til en indhegning, hvor noget rødt bevægede sig 
nede i græsset, hvad var mon det? Ved nærmere 
eftersyn var det en stor hund med nissehue ?!.... 
nej det var en lille Shetlandspony, der godvilligt og 
i julehumør gav børn mulighed for en ridetur i det 
dejlige vejr. Nejjjj han var skøn, ham ville gerne 
have leget med, men det måtte jeg helle ikke – kun 
kigge på, sagde min mor. 

Efter historietimen var vi samlet igen, og vi gik 
nu ned til en stor gård, hvor vi havde hørt, at der 
skulle være en drillenisse, der var usandsynlig 
fræk. Børnene og jeg blev enige om, at det var lige 
noget for os, ham ville vi gerne ned og hjælpe med 
at drille lidt, og sørge for at han fik sin risengrød 
så vi alle kunne få en dejlig jul. Åhhhhh…. Han 
var godt nok sjov, og menneskene – både børn og 
voksne – morede sig så meget, at de slog sig på 
lårene af grin. Under bænken, hvor jeg lå, fik jeg 
øje på en skøn lille drengehund ovre i den anden 
række, og vi sendte varme øjne til hinanden, så jeg 
fik ikke alle nissens drillerier med, men ….

Efter en pause med gløgg/juice og æbleskiver gik 
vi videre hen til den store legeplads med en lang 
og svær forhindringsbane, og den skulle Frederik 
og Christine naturligvis prøve sammen med alle de 
andre børn. Jeg ville gerne have linen af og løbe 
med rundt, jeg elsker at lege med børn, men min 
mor sagde hårdnakket nej, og så måtte jeg endnu 
engang kigge på i min line. 
Efter flere timer med sjove og begrænsede udfor-
dringer pga af linen afleverede vi børnene tilbage 
til forældrene, og vi tog hjem, hvor jeg kunne slap-
pe af på mit yndlingstæppe med belønningen for 
god opførsel – et kaninøre – den allerbedste form 
for snack, jeg kan lide. 
Hermed vil min mor og jeg ønske Avisens læsere 
en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår og sige på 
gensyn her på siden i 2021.

se faktaboks på næste side

Efter sådan en tur på Frilandsmuseet, er det dejligt at 
komme hjem og hygge sig med et “kaninøre”

Den lille Shetlands pony er juleklar og giver gerne en ridetur

Den frække Drillenisse på arbejde
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Videoserie fra Frilandsmuseet
Fuglevad Vindmølle

Fuglevad Vindmølle er den eneste bygning på 
museet, som ikke er flyttet dertil.
Den lå på stedet i 1901, da Bernhard Olsen flyt-
tede sit lille bygningsmuseum fra Kgs. Have ud 
til Sorgenfri.
Møllen blev bygget i 1832 af en lokal møller fra 
Lyngby, Johan Jørgen Lund. Han ejede i forve-
jen Fuglevad Vandmølle, som ligger nedenfor 
bakken ved Mølleåen.
Men møllestrømmen gav ikke altid kraft nok til 
kornmøllen dernede, og derfor supplerede J.J. 
Lund med en vindmølle på bakken.
Tilsammen udgjorde de to møller et betydeligt 
og indbringende kornmølleri, som betjente om-
egnens bønder.
Begge møller gik videre til J.J. Lunds svigersøn 
omkring 1860.
Fuglevad Vindmølle er en mølle af hollandsk 
type. Typen blev opfundet i det møllerige, 
flade Holland, og indført i Danmark i løbet af 
1700-tallet. 
Møllevingerne sidder på en drejelig hat øverst 
på møllen. Hatten drejer man efter vinden ved 
hjælp af krøjestangen og en krøjevogn, der kan 

køres rundt på omgangen (galleriet).
Vingerne dækkes af sejldug, når møllen skal køre.
Møllen er delt i flere lofter. Forneden, indenfor 
omgangen, et broloft, hvor det færdige mel kom-
mer ned fra kværnloftet, med den store stenkværn. 
Over kværnloftet er der et snoreloft med et hejse-
værk, der bruges til at hejse sække op og ned. Og 
endelig, over snoreloftet, er den drejelige møllehat.
Nederst kørte man hestevognen ind gennem porten 
og læssede sække med korn eller færdigt mel af 
eller på. Bagefter kørte man ud gennem den mod-
satte port uden at vende vognen eller bakke ud.

af Jan Carlsson

Fuglevad Vindmølle Foto: Steen Ølgaard
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Kort nyt
Virum-Station/butiksområde 
 
Det er snart et år siden at det nye byggeri på Post-
husgrunden stod færdigt, men der mangler stadig en 
trappe op til perronen og et stiområde bagved det 
nye byggeri.
På en forespørgsel svarer kommunen således: 

”Ejendommens lokalplan er 259. I lokalplanens § 
5.5 fremgår det, at cykelparkeringen skal placeres 
nær bebyggelsens opgange/indgange sog inden for 
færdsels- og torvearealer. Ansøger har oplyst overfor 
kommunen, at antal pladser til cykelparkering  over-
holder krav iht. Lokalplanen.
 
Mht. trappen oplyser bygherre, at trappen er ved at 
blive færdigprojekteret. Den forventes leveret og sat 
i april-juni 2021.
 
Bygherre oplyser, at etablering af stien vil ligge 
i forlængelse af trappens etablering. Det skyldes, 
at der vil være risiko for at belægning mm. går i 
stykker under arbejdet med perrontrappen. Arbejdet 
vedr. stien mv. vil strække sig over 2-3 uger, så der 
vil være åbent for gennemkørsel 1. juli 2021.”

Med andre ord går der ca 1/2 år endnu før dette ar-
bejde er udført og området er endelig færdigt. 

Sophienholm 
 
Som følge af de skærpede Covid19-restriktioner vil 
Lyngby Kunstforenings Vinterudstilling på Sophi-
enholm - DEN VÅGNE DRØM - være midlertidigt 
lukket fra onsdag den 9. december til søndag den 3. 
januar 2021.
Kunstnerne og arrangørerne beklager-

 
 

I seneste nr af avisen 
præsenterede vi den lo-
kale kunstner Henriette 
Eiby Christensen. 
Hun holdt siden åbent 
hus, hvor hun præsen-
terede sine flotte hjerte-
skåle.Mange tog tid til 
at besøge Henriette 
Redaktionen var der 
også - på billedet 
fremviser hun en af sine 
smukke hjerteskåle. 
Du kan læse mere på  
www.hjerteskaalen.dk

Frilandsmuseet lukker ned
Besked fra Frilandsmuseet: 
Museet er helt lukket for sæsonen..Alle aktivite-
ter er aflyst indtil videre. 
Frilandsmuseet forventer at åbne igen omkring 
påske. Følg med på www.frilandsmuseet.dk

Igen - Virum Torv - meddelelse: 

På grund af Corona-situationen kan vi være nød-
saget til at ændre åbningstider fra dag til dag frem 
til jul. For at lette trykket på de frivilliges arbejde 
i butikken, må vi samtidig desværre sige nej tak til 
donationer til butikken frem til jul. Vi håber på alles 
forståelse.

Foto: Hans-Jørgen Bundgaard

Åbent hus hos Henriette 
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Antallet af borgere i Nordsjællands politikreds, 
som har været ramt af indbrud i 2020, er markant 
lavere end de foregående år
 
2020 har på mange måder været et anderledes 
år, og det gælder også, når man ser på antallet af 
indbrud i Nordsjælland. Her viser de seneste tal, at 
der i år er markant færre borgere, som er kommet 
hjem til et gennemrodet hus og har mistet deres 
ejendele, og det glæder politidirektør Jens-Christi-
an Bülow.

- Indbrud er med til at skabe utryghed blandt 
borgerne, og et af vores strategiske fokuspunkter 
har også i år været at nedbringe antallet af ind-
brud i privat beboelse. Derfor glæder jeg mig også 
over, at tallene viser, at langt færre borgere i år har 
været udsat for indbrud i forhold til sidste år, siger 
Jens-Christian Bülow.

De største fald er sket i Gentofte, Lyngby-Taar-
bæk, Allerød, Helsingør, Hillerød, Rudersdal og 
Halsnæs Kommuner, hvor antallet af anmeldte 
indbrud ligger mellem 37 og 49 procent lavere 
end i 2019. Egedal Kommune har som den ene-
ste kommune oplevet en stigning i tallene på to 
procent.

De laveste antal anmeldte indbrud er registreret i 
april, maj og juni, hvor mange borgere arbejdede 
hjemme på grund af COVID-19-situationen. Og 
selvom tallene for de øvrige måneder er højere end 
forårsmånederne, ligger de alligevel for de fleste 
måneders vedkommende mærkbart under tallene 
for samme måneder sidste år.

- Når så mange borgere arbejder hjemmefra, eller i 
øvrigt holder sig mere hjemme, får indbrudstyvene 

Færre indbrud i Nordsjælland i år

sværere vilkår. Samtidig må det formodes, at de 
lukkede grænser i Europa også har haft effekt på 
antallet af indbrud i politikredsen, idet vi i 2020 
ikke i samme omfang som tidligere år har antruf-
fet omrejsende kriminelle. Derudover analyserer 
vi, hvor indbruddene sker og forventes at ske og 
planlægger vores patruljemæssige tilstedeværelse 
ud fra de analyser, siger Jens-Christian Bülow.

Som en del af Nordsjællands Politis indsats mod 
indbrud tilbyder politiet også rådgivning om 
indbrudssikring til grundejerforeninger samt til 
borgere, som har haft to eller flere indbrud inden 
for samme år. Alle borgere, der har haft indbrud 
i privat beboelse tilbydes derudover en gernings-
stedsundersøgelse, som kan gøre det muligt for 
politiet at knytte en indbrudstyv til et givent ind-
brud, også selvom tyven ikke bliver taget på fersk 
gerning.

 

 

 

af Nordsjællands Politi
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I de seneste numre af avisen, har vi fokuseret me-
get på hjertet, for det hører sig ligesom til i julen.
Vi har allesammen et hjerte i fysisk forstand, men 
har vi det også mentalt.
Det er jeg overbevist om, at vi allesammen har, 
men på forskellig vis.
Hjertet er blevet et symbol på kærlighed og kær-
lighed er jo ofte noget vi ikke selv kan styre.
Vi oplever ofte kærligheden til vore børn, vore 
søskende og vore forældre .
Det er en kærlighed der normalt opstår af blodets 
bånd, men når jeg taler om den kærlighed, der er 
svær at styre, er det den kærlighed man kan have 
til et andet menneske. Mange skilsmisser kom-
mer fordi man ikke kan styre disse følelser, andre 
forsøger at styre dem i et forhold selv om gnisten 
ikke er der mere, og hjertet i virkeligheden er et 

Julen er hjerternes fest

helt andet sted, og endnu andre bevarer kærlighe-
den til hinanden hele livet.
Lad os med den jul vi går ind til nu håbe at vi alle 
med et positivt hjerte vil sørge for, selv om vores 
traditionelle julearrangement i år er anderledes, 
at vi allesammen kan nyde julen, når julefreden 
sænker sig over os, og trods alt have en god jul 
med det gode og kærlige hjerte som den vigtigste 
del af julen.

Høring: Er du borger, virksomhed eller organisa-
tion? Så kom med dine bud på, hvad kommunens 
bæredygtighedsstrategi skal indeholde.
Nu ligger der et udkast til en ny bæredygtigheds-
strategi for Lyngby-Taarbæk Kommune klar. Strate-
gien og den tilhørende handlingskatalog henvender 
sig direkte til borgere, virksomheder, institutioner 
og foreninger, og skal samtidig danne grundlag for 
kommunens politiske prioriteter. Offentligheden 
inviteres nu til at komme med kommentarer eller 
forslag til ændringer/ tilføjelser til bæredygtigheds-
strategien.
I efteråret 2020 har både kommunens Teknik- og 
Miljøudvalg og Økonomiudvalget vendt tommel-
fingeren opad for bæredygtighedsstrategien. Nu 
sendes den i høring, så alle, som er engageret i bæ-
redygtig omstilling og et fremtidigt mindre klima-
belastende Lyngby-Taarbæk, kan kommentere. Alle 
bidrag er velkomne. Vi skal have dit input senest 
den 4. januar 2020.

 En strategi med tre ben
Strategien fokuserer på tre hovedområder, der fyl-
der meget i kommunens aftryk på klima og miljø:

Bæredygtighed i Lyngby-Taarbæk Kommune
Du kan være med og deltage

   1. CO2, energi og transport
   2. Natur og klimatilpasning
   3. Ansvarligt forbrug
Fire principper for handling
Strategien udpeger også fire principper for hand-
ling, der viser hvordan vi i Lyngby-Taarbæk tror 
på, at vi kommer i retning af en bæredygtig omstil-
ling i kommunen:
   1. Vi går foran
   2. Vi stiller krav
   3. Vi skaber rammer for fælles ejerskab
   4. Vi fremmer handlekraft
På den måde sætter vi retningen for en helhedsori-
enteret indsats, hvor vi ser bæredygtighed i en stør-
re sammenhæng og både bruger kommunens egne 
ressourcer - og engagerer og understøtter borgere, 
virksomheder, foreninger og andre aktørers arbejde 
for bæredygtighed.
Hoveddokumentet ”Sammen om et bæredygtig 
Lyngby-Taarbæk” og et handlekatalog, med kon-
krete tiltag. se mere her.
 file:///C:/Users/post/Downloads/B%C3%A6re-
dygtighedsstrategi%20LTK%20v1.0.2%20nov%20
2020%20(1).pdf

af Hans-Jørgen Bundgaard

Ring elleller bestil
på mail, så leverer  
vi varen gratis 
i 2830
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10% Rabat ved udbringning
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Glimt fra Felix første år
Min kone og jeg er ved at lave en fotobog om/til vores elskede bar-
nebarn, Felix (Den lykkelige). Og jeg tænker, at det kunne være en 
idé at dele nogle billederne her i ”hjørnet”. For vi trænger da til noget 
livsbekræftende i denne tid. Jeg er sikker på, at der blandt vores læse-
re er mange forældre, bedsteforældre og oldeforældre, der ved, hvad 
det betyder at have sådan en lille størrelse, og mange af jer har sikkert 
lavet lignende fotobøger. Jeg kan i hvert anbefale det på det varmeste.
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Rubrikannoncer
 

Støt det lokale handelsliv Byens billigste annoncerByens billigste annoncer
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Kryds og tværsen er i denne uge ingen konkurrence

Vinder af konkurrencen med hjerter: 
Peter rasmussen, Grønnevej
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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: 16. januar 2021 
Deadline 11. januar 2021

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, Føtex, Igen på 
Virum Torv , postbutikken på Grønnevej samt på redaktio-
nen, 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



Side 36Virum-Sorgenfri Avis • 1. december 2020


