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Hans-Jørgen Bundgaard

En upolitisk avis

Som redaktør af avisen hører jeg ofte om kommen-
tarer omkring avisens holdning. Om vi er partipoli-
tisk og hvilken side vi hælder til.

Det har jeg et meget enkelt svar på – Virum-Sor-
genfri Avis er helt uden partipolitiske interesser.
Det er ikke det samme som vi ikke kan have en 
holdning, for det er klart der i vore artikler ofte vil 
være holdninger til specielle områder og redaktio-
nen har også fuldstændig forskellig politisk obser-
vans.

Vi skulle gerne være en bred avis for alle og brin-
ger vi f.eks kirkestof er det ikke fordi vi er specielt 
religiøse i en bestemt retning, men vi ved at rig-
tig mange lokale interesserer sig for kirkestof og 
kirkerne bruges idag som en kulturinstitution uden 
hensyn til religiøs overbevisning.
På den måde har vi holdninger til mange af vore 
forskellige artikler men almindeligvis prøver vi 
at være neutrale – ikke mindst fordi vi udspringer 
af en handels- og borgerforening der naturligvis 
ønsker det bedste for områdets borgere og hand-
lende, omend der naturligvis altid er stor forskel på 
borgerne.

Derfor er det også vigtigt at 
påpege, at vi tager ikke imod 
læserbreve, men man er altid 
velkommen til at ytre sig på 
vores facebookside.
Når jeg denne gang taler om 
politik, er det fordi det med 
udgivelsen af denne avis, er 
præcis et år til næste kom-
munalvalg, og vi kan alle-
rede nu se på debatten rundt 
omkring, at nogle markerer 
sig med henblik på valget og 
det vil vi også gerne lægge spalteplads til.
Hvordan det kommer til at foregå, har vi ikke helt lagt 
os fast på, men det vil foregå med en hvis form for 
milimeterdemokrati, så alle får den samme mængde 
omtale - igen fordi vi ikke ønsker at at stå frem som 
en avis der tilgodeser den ene eller anden fløj.
Det er fæørste gang avisen deltager ved et kommunal-
valg og vi skal nok sørge for så lige og reelle mulighe-
der for alle partier der opstiller. 
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Der skal handles nu hvis torvet overhovedet skal overleve.
Hvad sker der med Sorgenfri Torv

Vi ved mange er trætte af at høre den ”evindelige” 
historie om Sorgenfri Torv – men historien skal 
fortsætte hvis der skal ske noget på torvet.

Det er på nuværende tidspunkt svært at forestille 
sig hvordan man kommer videre med at udvikle 
Sorgenfri Torv.
Der er og vil fortsat være et behov for et han-
delscentrum i Sorgenfri og det er nødvendigt at der 
snart sker noget. Irma har det hårdt i de nuværende 
bygninger og ønsker et nyt moderne supermarked 
der kan leve op til irmas nuværende  idealer med 
nutidens Irmabutikker. 
Det kan ikke ske i de eksisterende lokaler, der i 
øvrigt heller ikke er store nok som de er idag.
Hvis irma flytter fordi det hele trækker ud, står vi 
med Netto tilbage og en del butikker der har svært 
ved at overleve uden et irma som et trækplaster for 
Nordtorvet.
Da det meget vel kan være et scenarie som kan 
komme til at udspille sig, er det vigtigt at der snart 
bliver truffet en beslutning om Sorgenfri Torv – vi 
kan ikke vente til efter et kommunalvalg og heller 
ikke bruge år på en arkitektkonkurrence – der skal 
handles nu.
Derfor har bestyrelsen i Virum- Sorgenfri Han-
delsforening udarbejdet et forslag hvor alle må gå 
ind på kompromisser og bøje sig, for at vi kan få 
et nyt Sorgenfri Torv så hurtigt som muligt:

Vi er flere i bestyrelsen som har været med hele 
vejen under debatten, dialogmøder m.m. og har et 
ret indgående kendskab til hvad de forskellige parter 
i sagen ønsker.
Der drejer sig om ejerkredsen, kommunen, butikker-
ne, borgerne og irma. Borgerne er nok den vanskel-
ligste gruppe at tilfredsstille da der er stor forskel 
på behov for torvet og det miljø det måtte bibringe 
bl.a. p.g.a.  alder – men vi er overbevist om at de 
fleste borgere i et aller andet omfang vil benytte sig 
et lokalt butikstorv og jo mere attraktivt et torv det 
bliver jo mere vil det blive benyttet.
Vi kan ikke bringe hele indlægget i avisen, men det 
kan læses på avisens facebookside eller hjemmesi-
de.
Læs det her.

af Hans-Jørgen Bundgaard
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af Niels-Kristian Pedersen

Lidt lokalhistorisk nyhed  

Lyngby-Bogen 2019-20 udgivet af Historisk-to-
pografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune 
bliver præsenteret mandag  den 16. november 16-
18 på Lindegården fra kl. 16-18     
  
LYNGBY-BOGEN 2019-20 om Virum, Sorgenfri 
og Frederiksdal udkommer mandag den 16. no-
vember  og vil blive præsenteret på Lindegården 
fra kl. 16-18.
Årbogen er redigeret af tidligere kurator Niels-Kri-
stian Petersen og tidligere skoleleder Jørgen 
Reedtz. Bogen er på 312 sider med et righoldigt 
illustrationsmateriale i sort/hvidt og farver. Bogen 
vil kunne afhentes af medlemmer og købes af ikke 
medlemmer for kr. 195,00 mandag den 16. novem-
ber fra kl. 16-18 på Lindegården, Peter Lunds Vej 
8, Bondebyen,  Kongens Lyngby. Der kan betales 
med MobilePay og kontanter modtages. Bogen vil 
også kunne købes fra mandag  hos Greens Bog-
handel, Sorgenfri Torv 20, da bogen er udgivet i et 
samarbejde med Greens Forlag samme sted.

Bogen indeholder  følgende 8 artikler.   
Niels-Kristian Petersen: Sorgenfris historie.  
Torben Steen Nielsen, Gitte Rasmussen og Jonas 
Fisker: Virum skole 100 år på Skolebakken, men 
Virum skole i Virum 300 år 1721-2021.  
Per Heymann:  Historien omkring I.H. Mundts Vej.   

Niels-Kristian Petersen:  Familien på Den gule 
Gård i Virum.  
Niklas Henrik Fischer:  Hvad blev der af maleren 
Regner Lynegaard?   
Susanne Bisgaard og Erik D. Præstegaard: Bolig-
området Sorgenfrivang.   
Hafsteinn Jónsson:  I troens tjeneste.  
Stefan Petsch Jensen: Kaningaarden og som sæd-
vanligt afsluttes bogen med et navneregister.
 
Vi opfordrer så mange medlemmer som muligt at 
afhente deres eksemplar, da forsendelse i dag vil 
være en meget stor omkostning for foreningen.
I forbindelse med  afhentning af Lyngby-Bogen 
overholdes de gældende regler i denne Corona tid. 

Omslagsfoto: Henning Andersen
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Portræt af en virksomhed
Denne gang:  Bride Fashion

En kvindelig iværksætter i Virum
Vi har besøgt Bride Fashion

Bride Fashion på Fuglsangvej

Connie Jacobseb ved et udvalg af festkjolerne

Tekst og forto: Hans-Jørgen Bundgaard

Der er et stort udvalg af kjoler i butikken

En formiddag for en uges tid siden, besøgte jeg 
Bride Fashion på hjørnet af Fuglsangvej og Konge-
vejen. 
 Tilbage i 1985 blev en mindre butik ledig i det lille 
butikscenter, der dengang bestod af en købmand, en 
slagter, et renseri, et laboratorie og en legetøjsgros-
sist. 

Den dengang 20-årige Connie Jakobsen havde mod 
på at starte som selvstændig og fik en god ide i for-
bindelse med hendes eget bryllup. Udvalget i brude- 
og festkjoler var begrænset i midten af 80`erne og 
derfor tog Connie til Paris og etablerede kontakter til 
firmaer med flotte kjoler, som hun kunne importere 
og sælge fra lokalerne i Virum.  Og så gik det slag i 
slag. 

Med familiens praktiske hjælp fik hun etableret sig 
i den ledige butik på dengang kun 49 m2 i enden af 
bygningen. 

  
Der var ikke megen plads og hver en kvadratmeter 
blev udnyttet. For at holde omkostningerne nede 
blev der etableret solarier i baglokalerne. Connie 
fortalte mig, at der var varer overalt og efter et år 
måtte solarierne vige pladsen for flere prøverum i 
butikken og yderligere efter et par år blev butikken 
udvidet med en underetage med masser af prægtige 
festkjoler og glinsende smykker, hvor kunderne blev 

meget imponerede og forbavsede når de gik ned ad 
spindeltrappen og der åbenbarede sig en ”Aladdins 
Hule”. 
 Forretningen der sælger brudekjoler og festkjoler 
kom flot fra start. Der viste sig at være et stort be-
hov, omend butikken lå i et område, hvor man ikke 
normalt så den slags butikker – og der gik ikke 
lang tid før Bride Fashion tiltrak kunder fra hele 
Sjælland og Fyn og Jylland.  Også fra Grønland, 
Færøerne og Island dukker kunderne op – nu ofte 
via hjemmesiden www.bridefashion.dk  
Med en viljestyrke og et mod samt god ekspone-
ring og godt købmandskab, lykkedes det Connie at 
skabe en sund, god og stor forretning, som er kendt 
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Connie ved det store udvalg af smykker m.m. til
de festglade kvinder og piger

i hele landet. 
Connie selv er opvokset på Askevænget i Virum 
og gik på Fuglsanggårdsskolen, men på et tids-
punkt blev lejligheden for lille og familien flyttede 
til højhusene i Sorgenfri i en større lejlighed. 
Med en viljestyrke Forretningen der sælger brude-
kjoler og festkjoler kom fint igang -. Der viste sig 
at være et behov, omend butikken umiddelbart lå 
i et område, hvor man ikke normalt så den slags 
butikker.  
Med en viljestyrke og et mod, en god eksponering 
og godt købmandskab, lykkedes det Connie at 
skabe en stor og sund forretning, hvor service og 
engagement er nøgleordene. 
 

Under vores samtale kom vi ind på de muligheder, 
der er for støtte til mindre mindre virksomheder 
under coronakrisen. Connie er frustreret over, hvor 
skævt kompensations/hjælpepakkerne- og mulighe-
derne rammer. Her falder hendes forretninger mel-
lem to stole, selvom hun er meget berørt af krisen. 

Når forsamlingsforbuddet rammer og der ikke 
holdes større fester som bryllupper, konfirmatio-
ner, fødselsdage og julefrokoster er det klart, det 
rammer en butik, der er specialist i kjoler og tøj til 

livets fester.  
Butikken havde købt ind til den nye sæson med 
konfirmationer og bryllupper, da Danmark blev 
lukket ned i marts måned. 
Heldigvis er virksomheden så godt polstret, at den 
indtil nu har kunnet klare sig, og der er da også 
forhåbninger om at Danmark normaliseres i 2021.  
Forventningerne er naturligvis, at dem, der har 
besluttet sig for at blive gift, nok skal blive det og 
holde festen, når Danmark er klar til det igen.  
Man kan jo så håbe på, at det vil være muligt at få 
indhentet en del af det mistede salg. 

Under mit besøg blev jeg vist rundt i forretningen, 
som i dag fylder hele stueetagen af bygningen. Con-
nie fortalte, hvordan hun efterhånden som de andre 
forretninger i bygningen lukkede, indtog lokalerne 
og fra at være en lille butik i enden af ejendommen, 
er butikken i dag en stor, veldrevet og velassorteret 
butik med et stort udvalg af kjoler til alle anlednin-
ger – korte som lange kjoler. Til både hovedperso-
nen og gæsterne. 
 
Connie viste mig også sit store udvalg af smykker 
og tilbehør til enhver festlig lejlighed og da butik-
ken ikke er en strøgbutik bør man besøge butikken 
for at se det store udvalg. 
Som vi altid anbefaler her på avisen at købe lokalt, 
så vil jeg også kun anbefale at man slår et smut ind 
forbi Bride Fashion – en spændende butik med et 
stort udvalg. 
 
Jeg spurgte til hvordan Connie har været i stand til 
at skabe en så stor butik med et meget specialiseret 
produkt på et gammelt uddødt butikstorv i Virum. 
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Kommunen siger undskyld til Gurli
I de seneste numre af avisen har vi skrevet om 
90-årige Gurli Alsing, der faldt i sin lejlighed, og 
slog hovedet mod væggen/døren. Hun fik kramper 
i benene og kunne ikke rejse sig igen. Men det 
lykkedes hende efterhånden at få trykket på nød-
kaldsknappen klokken 10:45. Derpå går der tre 
kvarter uden, at der kommer hjælp. Derfor ringede 
hendes søn, Preben Alsing, til alarmcentralen og 
bad dem om straks at sende nogen ud til hans mor. 
Klokken 10:45 kommer der så endelig en syge-
plejerske. Altså en time efter at Gurli trykkede på 
nødhjælpsknappen.  På den baggrund skrev Preben 
Alsing til vagtcentralen og kommunen. Heri spurg-
te han direkte:
Hvad er et nødkalds anlæg værd, hvis man bare 
”kan vente”? Hvor lang tid er det rimeligt at vente?  
Man kan jo ikke via anlægget vurdere skadens om-
fang! Er der virkelig så få ansatte i hjemmeplejen, 
at der skal gå en time, før der er nogen, der reage-
rer? Hvad vil Lyngby-Taarbæk kommune gøre for 
at rette systemet, så de ældre ikke skal vente på 
hjælp”?
I svaret fra kommunen står der følgende:

”Du har ret i, at vi som 
hjemmepleje ikke har 
været tydelige nok i vores 
interne kommunikation i 
forhold til at prioritere din 
mors nødkald. Det vil vi 
fremadrettet arbejde med.
Der er altid et ”tidslap” fra 
der er ringet nødkald, til vi 
står hos borgeren. Her var 
der for lang tid, og vi var ikke tydelige nok i vurderin-
gen af episoden
Dette har ikke noget at gøre med antallet af ansatte, 
men handler om en ikke tydelig vurdering samt kom-
munikation af din mors fald
Vi oplever sædvanligvis ikke, at det tager så lang tid. 
I denne
situation har afdelingsleder talt med de implicerede, 
og tager den
med videre i teams og sygeplejegruppen.

Vi beklager den hændelse, din mor og du som pårø-
rende har været ude for, med for lang ventetid”.

Vin

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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Virum Kirke i julen 2020

I år bliver julens gudstjenester desværre ikke afholdt, 
som de plejer.  
Næsten 2000 fra menigheden deltager hvert år i 
vores julegudstjenester, men i forhold til situationen 
med covid-19, synes vi ikke, at vi kan gennemføre 
gudstjenesterne fysisk. Der er kun plads til meget 
få personer i kirken, når vi synger, og risikoen for, 
at folk stimler tæt sammen på kirkepladsen, vil vi 
gerne undgå.
Derfor har vi besluttet at optage alle julegudstjene-
sterne på forhånd og sende dem ud digitalt på vores 
Facebookside på de tidspunkter d. 24. december, 
hvor de normalt ville blive afholdt. Der vil på vores 
hjemmeside være et link tilgængeligt, som man kan 
benytte, hvis man ikke har en Facebookprofil, så 
man alligevel kan følge gudstjenesterne.
I kan se hvornår de enkelte julegudstjenester sendes 
HER.
I de efterfølgende juledage gennemføres højmessen 
fysisk med et maks antal deltagere på 38 personer, 
fordi der er salmesang. I kalenderoversigten i midten 
af bladet kan du se tidspunkterne for disse. 
 
Børnejulegudstjeneste
 
Julegudstjenesten for børn optager vi på forhånd og 
sender 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 vil bl.a. indeholde lidt kreative opgaver, som 
man skal gøre klar inden samt forskellige rekvisitter, 

Hvordan klarer Virum Kirke en coronajul.

så gudstjenesten bliver interaktiv mellem os på 
skærmen og jer derhjemme.
Vi laver 250 poser, og det er først til mølle, når vi 
deler dem ud mandag d. 21. december kl. 15.00-
18.00. 

Familiegudstjeneste med Lucia og krybbespil er-
stattes af kreaposer
 
Vores årlige og meget populære familiegudstjene-
ste med Lucia-optog, krybbespil og juletræsfest er 
desværre aflyst i år, men vi har fundet på et alterna-
tiv, som vi håber, at I bliver rigtig glade for. Vi har 
nemlig pakket 250 kreaposer, hvor der er kreative 
materialer til, at I kan lave jeres helt egen engel, og 
så er der selvfølgelig også lidt julegodter i posen. 
Elisabeth Siemen og Marlene Kejser står klar til at 
dele poserne ud til jer søndag d. 13. december kl. 
11.30-13.00, og det er efter først til mølle-princip-
pet.

Vil du hjælpe os med optagelserne til juleguds-
tjenesterne?

Har du lyst til at være med til optagelserne af 
julegudstjenesterne? Vi vil meget gerne have jeres 
hjælp til at skabe stemning og liv i vores forpro-
duktioner af de digitale julegudstjenester – har 
du lyst til at være med? Så skriv en mail til kirke-
kontoret@virumkirke.dk med dit navn og antal 
personer. Yderligere information om fx tidspunkter 
kommer senere på vores hjemmeside og Facebook-
side og direkte til de tilmeldte.
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Kunstneren bag juleenglene
Vores lokale kunstner, Mette Wille, henter inspiration til sine værker i skovene og ved 
Furesøen

Lige nu er Mette Wille nok mest kendt for sine 
krea-poser med materialer til at lave engle til jule-
træet af. Og for sine kunstryk, der hænger hos So-
cial Grill på Sorgenfri Torv. Men hun er så meget 
mere end det, har jeg erfaret. Hun er en kendt og 
etableret kunster. Hun har fire værker permanent 
på Rosenborg Slot på Livgardens Museum, og hun 
har bl.a. udstillet i H. C. Andersens Hus og i Nati-
onalbanken. Og så har hun da også en Pædagogisk 
Diplomuddannelse i billedkunst og æstetik. Samt 
en masterclass i fotografi!

Jeg har kun mødt Mette Wille én gang – ganske 
flygtigt -, hvor jeg spurgte hende, om jeg måtte 
lave et portræt af hende til avisen., og vi har chat-
tet om alt mellem himmel og jord, kunsten at være 
til stede i nuet, meditation og navnlig om vores 
fælles kærlighed til naturen, hvor vi begge har 
kameraet med og nyder at kunne tømme hovedet 
for tanker og bruge sanserne i stedet for. Jeg har 
stykket dette portræt sammen af de chats, vi har 
haft, og de e-mails, vi har udvekslet.
Overvældet af naturen
Mette og hendes datter, Freja, har boet på Grønne-
vej i syv år, og nu kan de slet ikke forestille sig at 
bo andre steder.
- Jeg kendte Virum fra jeg var ung, hvor jeg cyk-
lede til Frederiksdal Kanoudlejning om sommeren 
og sejlede i kano med mine klassekammerater på 
Ballerup Gymnasium. Og for 15 år siden arbejde-
de jeg på det nu lukkede Skovtofte Seminarium, 
hvor jeg underviste i billedfag og medier. Og jeg 
blev helt overvældet af naturen her. På mange 
måder minder Virum meget om det område af 

Frederiksberg, jeg boede i langt størsteparten af mit 
voksenliv - med smukke villaer og gamle haver. Men 
jeg længtes efter mere natur. Så da vi på et tidspunkt 
skulle flytte, valget vi altså Virum, og det har hverken 
Freja eller jeg fortrudt. 
Som det fremgår af Mettes kunstryk her, er naturen er 
et fast element i hendes billeder. Hun maler ikke så tit 
landskaber, men der er ofte blomster og dyr i hendes 

kompositorisk er i dialog med en menneskefigur. 
Nogle gange er mennesket og naturen vokset sam-
men. 
- Jeg har tit tænkt på, hvor meget (og hvor lidt) natur, 
vi mennesker er. Når jeg går ude, og det gør jeg hver 
dag, kan jeg mærke min krop bevæge sig, vinden, 
solen, duftene, mærke vandet og træerne. Opleve alt 
det skønne, som møder mit øje og forplanter sig i mit 
system. Samtidig er jeg netop oplevende. Jeg tænker 
over det, jeg ser, fotograferer det, taler om det, anven-
der det i min kunst f.eks. På en måde, som naturen 
aldrig selv ville gøre det. Ikke fordi det ene er bedre 
end det andet, men det er bare en refleksion. At jeg 
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er oplevende, analyserende og skabende gør mig 
til et andet væsen end en blomst eller fugl f.eks., 
som handler på intuition alene. Jeg beundrer natu-
ren for dens umiddelbarhed og enorme generøsi-
tet!

Mette Wille på sit favoritsted ved Furesøen
Foto: Mettes datter, Freja

- Her i Virum har specielt Furesøen en kæmpe 
betydning for mig, og jeg elsker den på alle årsti-
der. Når min datter og jeg kan se, at det bliver en 
smuk aften, går vi altid ned og ser solnedgangen. 
Jeg kender næsten intet så smukt som nogle af 
de solnedgange, vi har set over Furesøen, siger 
Mette.  

Billederne vokser frem på lærredet, ligesom natu-
ren vokser 

Når Mette er allermest i flow, som herunder, vokser 
billedet frem på lærredet eller papiret præcis lige-
som naturen vokser. Linjer, farver, flader breder sig 
ud og vikler sig ind i hinanden, og hun kommer selv 
i samme bevægelse. 

Mette i sit atelier i Bondebyen

- At male starter for mig altid oppe i hovedet med 
en idé og en inspiration, men når processen er i 
gang, flyder det frit mellem tanke og intuition. Jeg 
slipper kontrollen og går ind på billedets præmis-
ser, nysgerrig på hvad det kommer med, når jeg 
går i gang. Men træder også hele tiden tilbage 
undervejs og vurderer og korrigerer. Det er altid 
den vekselvirkning. I hvert fald, hvis det skal blive 
noget godt! Hvis jeg udelukkende arbejder intuitivt, 
bliver det noget rod, som jeg befinder mig dårligt 
i. Hvis jeg omvendt kommer til at analysere for 
meget, mister det sin lethed og umiddelbarhed. Jeg 
har været i begge ”lejre” undervejs i mit kunstner-
liv og har i årenes løb fundet min egen balance og 
dermed også klarhed i mit eget udtryk. Jeg tæn-
ker ikke over, om det er ”en Mette Wille”, når jeg 
maler, men når jeg ser på min samlede produktion, 
er der ikke noget at tage fejl af. Det er spændende 
at møde sig selv dér også. For hvorfor er det sådan 
en maler, jeg er? Jeg er figurativ. Tydelig. Men 
kan også godt lide, at der er noget, der lever frit, er 
flydende. Åbenhed i maleriet. Det er også det, der 
tiltaler mig særligt ved at arbejde med akvarel. At 
jeg på én gang kan styre den og arbejde mere frit 
med den, lade den flyde. Jeg elsker dén proces.

fortsættes
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Mette, der også har en læreruddannelse med 
i bagagen, laver kunstformidling på Gl. Hol-
tegaard og underviser både børn, unge og 
voksne i maleri i Gentofte og København. Og 
hun drømmer om at få nogle hold i vores egen 
kommune også en dag. Hvis det bliver til noget, 
melder jeg mig sporenstregs på et hold. I mine 
unge dage malede og tegnede jeg meget – og 
jeg skar figurer i træ, men jeg trænger til en 
genopfriskning og ny inspiration, for at komme 
i gang med kunstproduktionen igen.
Ganske vist arbejder jeg ligesom mine kollegaer 
frivilligt på avisen, men min løn består udover 
kaffe ad libitum på redaktionen i, at jeg møder 
så mange spændende, kreative mennesker i 
forbindelse med de person-portrætter, jeg har 
lavet. Marlene Kejser, Virum Kirke, operasan-
geren Cecilia Lindwall, Kurt Charleman (og 
hans afdøde kone Juliette), og nu Mette Wille. 
Disse personer har alle givet mig inspiration på 
forskellig vis – både kunstnerisk og rent menne-
skeligt. 

Du kan se meget mere af Mette Willes kunst 
ved at klikke her:
https://mettewille.net/?fbclid=IwAR3CKZxJE-
v7uXFDupQnRRY4t3zzpI4l2G3NJqVO1zst-
G5PRSdVSaLG9tpGI

fortsat
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Sinatur Hotel & Konference driver  
hoteller på naturens præmisser
Hotel Frederiksdal er med i fornemt selskab

Sinatur Hotel & Konference er landets første 
hotelkæde med et verificeret GHG-regnskab

GHG er et værktøj, der understøtter arbejdet 
med at reducere Sinaturs klimaaftryk og nå helt 
i mål med at blive CO2-neutrale allerede i år. Og 
et vigtigt skridt på vejen mod at blive CO2-posit-
ve inden 2030.

Sinatur Hotel & Konference har valgt at drive 
hoteller på naturens præmisser og tænke bæ-
redygtighed ind i alle beslutninger. Derfor har 
Sinatur som en af de første danske virksomheder 
fået kortlagt sin CO2 udledning efter den interna-
tionale standard Greenhouse Gas Protocol, der er 
anerkendt som ”best practice”. Processen omfat-
ter hele værdikæden og giver et validt datagrund-
lag at arbejde ud fra. 
Da hele verden blev corona-ramt i foråret, luk-
kede Sinatur Hotel & Konference selvfølgelig 
også ned, men fortsatte ufortrødent arbejdet med 
at skabe en bæredygtig konference- og hotelop-
levelse. I samarbejde med rådgivningsvirksom-
heden BetterGreen har hotelkæden fået kortlagt 
sin 2019-udledning efter GHG-standarden. Det er 
en meget omfattende proces, hvor man i detaljer 
både kortlægger de udledninger, man selv har di-
rekte indflydelse på, og dem, hvor man er afhæn-
gig af fx samarbejdspartnere. Kortlægningen er 
opdelt i tre grupper: 
 • Scope 1, som er direkte udledninger fra 
energiproduktion på egne anlæg. Her er bl.a. målt 
på Sinaturs forbrug af diesel, benzin og naturgas 
samt energiproduktionen på egen vindmølle, sol-
celler og biomasseanlæg. 
 • Scope 2, som er indirekte udledninger 
som fx elektricitet. Her har Sinatur bl.a. målt på 
forbrug af el og varme. 
 • Scope 3, som er andre indirekte udled-
ninger, der primært omfatter indkøb til driften. 
Her har Sinatur beregnet CO2-udledning for-
bundet med indkøb af råvarer, mad, linnedvask, 
inventar og køkkenudstyr, og selv medarbejdernes 
kørsel til og fra arbejde indgår i regnskabet. 

Et praktisk værktøj, baseret på fakta 
Processen har været langstrakt og tidskrævende, men 
også helt nødvendig, fremhæver Kari Brandsgård, der 
er direktør for Haraldskær Sinatur Hotel & Konferen-
ce: 
”Man bliver jo ikke bæredygtig, bare fordi man køber 
danske kyllinger og dropper plastsugerøret i drinken. 
Vi er på mange områder frontløbere, og det kan være 
utrolig svært at gennemskue, hvilket valg der er det 
mest klimavenlige. Med GHG-regnskabet har vi fået 
stor indsigt i vores aktuelle CO2 aftryk og forbed-
ringsmulighederne, ligesom vi har fået et fakta-base-
ret værktøj, som gør det langt nemmere for os at tage 
hensyn til klimaet fremover. ” 

Samarbejde om bæredygtighed 
Størstedelen af CO2 aftrykket fra Sinatur Hotel & 
Konference ligger i Scope 3, dvs. de indirekte udled-
ninger i værdikæden, og her kommer Sinaturs mange 
samarbejdspartnere ind i billedet. Det er helt afgø-
rende for os, at vi også  motiverer vores leverandører, 
hvis vi skal kunne blive CO2 positive senest i 2030, 
fortæller Claus Nielsen, der er direktør for Frederiks-
dal Sinatur Hotel & Konference: 
”Vi vil inspirere så mange som overhovedet muligt til 
at samarbejde med os om at skabe en mere bæredyg-
tig verden. Allerede nu kommer 85 % af vores mad- 
og drikkevarer fra danske leverandører, og 73 % af 
vores affald bliver genbrugt – for eksempel bliver al 
vores husholdningsplast genanvendt i møbler. Det nye 
regnskab bliver et styringsværktøj, som også gør det 

fortsættes

Pressemeddelelse
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nemmere at nå vores mål om 100 % genanvende-
lighed i 2030. ” 
 
CO2 neutrale allerede i år
Som en del af processen har det klimaregnskab, 
der ligger til grund for undersøgelsen, skulle 
verificeres og kvalitetssikres af en 3. part – i dette 
tilfælde Ernst & Young.
For Kari Brandgård er der især to overraskende 
resultater i GHG-rapporten. Det første handler om 
mad: 
”Vi kan i høj grad spise os til et bedre klima! 
Mindre kød og flere grøntsager har ganske enkelt 
en markant positiv effekt, og når vores kokke 
tilbereder maden med omtanke og kærlighed, 
oplever vores gæster jo stadigvæk, at de bliver 
forkælet. Sinatur-hotellerne er grønne med sol-
celler og egen vindmølle; men maden i restauran-
terne er et område, hvor vi virkelig kan mindske 
klimaaftrykket.” 
”GHG-regnskabet bliver også et vigtigt element 
i vores løbende dialog med gæsterne. Vi vil jo 
gerne inddrage dem i vores arbejde for at mini-
mere CO2 aftrykket, og nu kan vi nemmere vise 
dem, hvordan de bidrager positivt, når de vælger 
Sinatur.” 

Den anden meget positive overraskelse var det fak-
tum, at Sinatur Hotel & Konference allerede i år kan 
blive en CO2 neutral virksomhed. 
”Derfor har vi besluttet os for to ting: For det første 
har vi valgt at købe offset for de resterende 5.369 tons 
gennem et FN-program, så vi bliver CO2 neutrale i år. 
Vi har fundet et projekt i Delhi, som går godt i spænd 
med vores mål om at blive affaldsfrie: Siden 2012 har 
inderne lavet affald om til grøn energi.
For det andet har vi valgt at intensivere vores indsats: 
Vi bruger resten af året på at strukturere data fra vores 
leverandører, og så har vi fuldt fokus på at minimere 
vores klimaaftryk i 2021 i tæt samarbejde med dem. 
Målet er jo at blive CO2 positive så hurtigt som mu-
ligt og senest i 2030,” slutter Kari Brandsgård. 

Læs mere om Sinaturs bæredygtighedsstrategi her:

Velkommen til virkeligheden
I min barndom lærte jeg at cykle og fik forklaret en 
af de mest almindelige regler, at man bl.a. ikke måtte 
cykle på fortovet.  
Heldigvis ser det også ud til at de fleste idag har 
forstået budskabet. Men der er et sted hvor man som 
cyklist gennem årene tror at man har vundet hævd 
ved at cyle på et fortov - Sorgenfri Torv.
Torvet burde vel af de fleste opfattes som et torv med 
status af fortov, men for en sikkerhed skyld er der 
opsat skilte med cykling forbudt. Men lige lidt hjæl-
per det.
Når man har sin gang på torvet er jeg ikke ene om at 
bemærke dette fænome,n for det er ligesom der er en 
fast cykelrute tværs over torvet hvor man som cyklist 
mener man har den fuld ret til at cykle. 
I begyndelsen mente jeg det var nok mest børn og 

unge der skulle lære det, men jeg tog fejl. Det 
drejer sig om alt fra Forældre med små børn 
bagpå, eller sågar i en Christianiacykel, eller 
midaldrene mænd og damer og sågar også æl-
dre mennesker.
Jeg har intet imod cyklister, jeg er selv en af 
dem, men jeg ville nok føle et vist ubehag ved 
at køre mellem udstillingsstativer,  fodgængere 
og søjler der bærer ejendommen.
Prøv at bemærk fænomenet næste gang du er på 
torvet, for selv med en indsnævring af pladsen 
efter social grill er kommet til, er det ligesom 
en ekstra men tilsyneladende mere spændende 
udfordring   at snige sig mellem to kunder der 
står og taler på et fodgængertorv – for det er vel 
ikke dig der er en af dem?

af Hans-Jørgen Bundgaard

fortsat
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Navnet Frederiksdalsvej er brugt 
siden 1905 men blev først god-
kendt i 1927. Vejen er opkaldt 
efter Kong Frederik III, der op-
førte Frederiksdal slottet som et 
jagtslot i 1668 på det sted, hvor 
borgen Slotsholm havde ligget. I 
de følgende ca. 80 år fungerede 
Frederiksdal som sommerbolig 
og lystejendom for medlemmer 
af kongefamilien. 

Frederik III

Annonce - vinbutik
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I samarbejde med Thomas Leo Hansen har under-
tegnede i de sidste par måneder bevæget og rundt 
på Frilandsmuseet med fri adgang til alle husene.
Det er der kommet 15 små film ud af. Disse film 
bliver vist på YouTube og Facebook en ad gangen 
i forbindelse med de kommende udgivelser af Vi-
rum-Sorgenfri Avis.  
Når alle med tiden er lagt op kommer der til sidst 
en samlet film med samtlige huse.

Vi starter i denne udgivelse med Gården fra Øster- 
lars, Bornholm (nr. 3) 

Video fra Frilandsmuseet - gården fra Bornholm
Tekst  Jan Carlsson.   

*(Tallet refererer til Frilandsmuseets interne nummer 
som også er anført på kortet man gratis kan få ved 
indgangen til museet.)

Gård fra Øster Lars på Bornholm Foto Steen Øllgård

Bihaven på gårdspladsen på gården fra Øster Lars ( Foto Jan Carlsson

Interiør Gård fra Bornholm Foto Jan Carlsson

I både Virum og Sorgenfri er vi plaget meget af 
grafitti. I Sorgenfri hvor jeg til daglig har min gang 
i forretningstiden, er det ikke lang tid den fine hvi-
de mur får lov til at stå hvid, for i  mørket kommer 
spryflaskerne frem.
Jeg har længe ønsket at se hvem det egentlig der 
synes det er sjovt at ødelægge bygningerne med 
grafitti,
Især er det slemt på Sorgenfri Torv. Selvom torvet 
er nedslidt prøver ejerne at holde de pæne hvide 
facader fri for grafitti, ved at overmale dem hurtigst 
muligt efter en overmaling.
Fo leden var jeg tæt på at se synderne, men de 
nåede at smutte fra mig. De bvar godt pakket ind 
men af det jeg så var ikke tale om andet end teen-
agedrenge.

Hvordan kommer vi grafitti til livs?
En opfordring til forældre med store teenagebørn

Vi kan derfor kun opfordre til at forældre der kan 
have en mistanke til sine børn, leder efter spraydå-
ser i deres gemmer eller lommer, så vi kan komme 
dette grimme grafitti til livs.
Udover det ikke er kønt, er det i sdiste ende forret-
ningerne der skal bære udgiften for at rense det ned 
og overmale det og forretningerne har kun et sted 
at sende betalingen videre til kunderne.
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Kort nyt
Benny Andersen buste må vente 
 
Afsløringen af Benny Andersen-busten og bu-
sten af hans elskelige Snøvsen-figur skulle have 
fundet sted  lørdag den 7. november 2020, ved 
portnerboligen på Sophienholm. Men grundet 
corona er afsløringen udsat til foråret 2021. Det 
oplyser Historisk-Topografisk Selskab for Lyng-
by-Taarbæk kommune
Det er billedhugger Stine Ring Hansen, der har 
skabt de to buster af bronze, og det aftalt med 
borgmester Sofia Osmani og kulturudvalgsfor-
mand Mette Schmidt-Olsen, at Benny Ander-

FØLG Classic Car House  på Facebook eller 
instagram 
 
I 2022 slås dørene op for et fantastisk bilmuse-
um og oplevelsesunivers, men allerede nu kan 
I  komme  med på den spændende rejse, det er at 
ombygge det gamle Landsbrugsmuseum og Vi-
rumgård til det kommende Classic Car House.

På siden  kommer man vidt omkring lige fra 
arkitektur til spændende Barn Find til Classic 
Car House træf og meget mere. I takt med om-
bygningen, løfter vi sløret for alle de tiltag og de 
muligheder, det giver dig, uanset om du er med-
lem eller gæst.

Følg med på Facebook og Instagram og bliv en 
del af rejsen.

sen-busten stilles op ved 
indgangen til portnerbo-
ligen på Sophienholm, 
hvor Benny Andersen har 
boet i flere omgange, og 
at Snøvsen-figuren stilles 
op ved indgangen til 
Stadsbiblioteket. 
Benny Andersen ville i 
øvrigt være blevet 91 år i 
lørdags den 7. november 
i år.

Padel Padel Padel Padel Padel Padel

Der er brug for flere interesserede padel spillere i 
”Virum-Sorgenfri padelklub”. 
Der er god dialog med VST om en fælles fremtid 
klub.   
Der skal meget mere end  400 medlemmer.  
Hvis du ønsker Padel i Virum, så er det nu, at du 
skal aktiverer dit netværk...   

https://www.facebook.com/
groups/955438611642050

Snøvsen - lille buste

Cirkusskole på Lindegården 

KKom til cirkusskole på Kulturstedet Lindegaar-
den og prøv nye ting
Nu inviterer Kulturstedet Lindegaarden børn og 
voksne til en cirkusworkshop med Cirkus Panik, 
en af landets ældste cirkusskoler. Det er en ufor-
melle cirkusskole, hvor i kan prøve kræfter med 
en række af de klassiske cirkusdiscipliner, såsom 
jonglering, akrobatik, hulahop, ethjulede cykler 
og linedans.
Træd sammen med Cirkus Paniks cirkusinstruk-
tører ind i manegen og oplev på egen krop cirkus-
sets gøglede univers.
Aldersgruppe: 4-400 år!
Det koster 50 kr. pr. barn og 75 kr. pr. voksen 
(incl. gratis saftevand og kaffe)
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Kort nyt
Juleværksted hos Social Grill
Lærden den 28. november
Kom forbi Julemandensværksted på Social Grill 
og lav familiens eller hver jeres kalenderlys 
dekoration   
Værkstedet har åben fra kl. 12:00 til 16:00.
Det koster 25,- per person og er inkl. en varm 
kop kaffe eller varm kakao.
Der vil også være mulighed for at få hjemmela-
vet æbleskiver og gløg

Sophienholm
LYNGBY KUNSTFORENING: DEN VÅGNE 
DRØM
22. NOVEMBER – 10. JANUAR 2021
Drømmen refererer til det surrelle, ubevidste, 
fantasien, til det magisk-mystiske, den indre 
verden. Vågenheden repræsenterer det ratio-
nelle, tankens klarhed og den ydre verden. Alle 
12 kunstnere maler figurativt, forestillende, 
men med stilistisk forskellige udtryksmåder, og 
kunstnerisk fokus. En samtidssurrealisme i pagt 
med tiden og dens forudsætninger. Tovholder: 
Håkan Nyström – sammen med Gert Brasque, 
Martin Burridge, Ronald Burns, Børge Christi-
ansen, Poul Janus Ipsen, Aleksander Kosmala, 
Carsten Krogstrup, Thor Lindeneg, Erik Morten-
sen, Bente Olesen Nyström og Roland Schneide-
reit.

Kommuneplan 2021 er godkendt og vi refererer kort 
til de punkter dervedrører især Virum og Sorgenfri
 
Sortemosen i Virum bydel udpeges i retningslinjer for 
biologiske interesser til et potentielt naturområde og 
til at indgå i Grønt Danmarkskort. Udpegningen sker 
på baggrund af anbefalinger fra det lokale Naturråd 
sommeren 2018.
Forslag om ændring af ramme 4.3.80 - Kongevejen 
(boligformål), så der i stueetagen bliver mulighed 
for anvendelse til liberalt erhverv, udvalgsvarebutik 
og anden publikumsorienteret service - bort set fra 
cafe og restaurant - på Kongevejen 168-174 (tidligere 
IRMA m.fl.) 
med andre ord umuliggør det at der bliver restaurant 
eller cafe i det gamle Irma.
Derudover fastlægges en arkitekturpolitik i kommuen 
der er med til at begrænse
For stort byggeri og tager højde for den kommende 
arkitektur

Komuneplanen kan ses på kommunens hjemmeside.

Kommuneplan 2021

Bjørn Wiinblad og Anna Ancher
Anna Ancher indfangede lyset og farverne i Skagen 
omkring århundredeskiftet og pegede frem mod et 
moderne, mere abstrakt udtryk.
Bjørn Wiinblads eskapistiske streg og brugskunst 
fandt vej til Danmarks hjerter i løbet af det 20. år-
hundrede.
Det var vidt forskellige kunstnere, som blev emne 
for hver deres udgivelse, da litteraten Lilian Munk 
Rösing og kulturjournalisten Heidi Laura udforskede 
hhv. Ancher og Wiinblad.
Mød de to inspirerende biografiforfattere til en snak 
om kunstnernes liv og virke og om at få et billed-
kunstnerliv ned på skrift i de anmelderroste bøger 
”Anna Anchers rum” og ”En bid af paradis”.
Billetter: 35 kr. 
Søndag den 29. november kl. 13.00
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1.s fra Virum Gymnasium er med i projekt på  Ungdomsøen
Virum Gymnasium på Ungdomsøen

I uge 45 sejlede 1s i skole til Ungdomsøen
Klassen har været på ‘Ungdomsøen’, hvor de har 
fået redskaber til, mod på og lyst til at ‘Gribe de-
mokratiet’.
‘Grib demokratiet’ er et træningsforløb udarbejdet 
og udført af ‘FOLK – mødested for demokrati og 
dannelse’. Eleverne har valgt nogle områder, hvor 
de ønsker at skabe en forandring, og vil i de kom-
mende uger arbejde med at planlægge og skabe 

denne forandring.
1.s tog fra Ungdomsøen med et styrket klassefæl-
lesskab, viden om demokrati og ikke mindst håbet 
om, at kunne gøre en forskel.
Det blev i høj grad en dejlig start for den nye 
samfundsfagsklasse. ” har virkelig fået et godt 
sammenhold” udtaler Sabrina Koerver Schmidt, 
som er Team- og klasselærer for 1s.

1.s besøgte ungdomsøen
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Midt i en lukketid
Når alt lukkes ned
alt er over bekymringsgrænsen
restriktioner og mundbind snærer 
skrækscenarier udpensles
smittetrykket stiger
virus muterer 
Nordjylland lukkes 
døde mink flyder på vejene
vi slår buer om hinanden på gaden
flygtige blikke afspejler angst 
Trump får 70 mio. stemmer
Vanviddet bliver kollektivt
Mens kloden klima-krakelerer

Så tillader jeg mig at skrue lidt ned for ny-
hedsstrømmen
Jeg tømmer hjernen for tanker 
Og prøver at holde fokus
På alt det dejlige, jeg har
Jeg bor i Sorgenfri
Blandt træer, søer og svaner
Jeg har mit livs dessert, lillemanden
Og ”over there” sejrede demokratiet trods alt
Med det fokus føler jeg mig tryg 
Siger til mig selv, at det skal nok gå alt sam-
men
Og går det ikke, så går det nok alligevel
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Planen om at etablere et surf og vandsports miljø 
ved Fribadet er så småt ved at forme sig.
Der er bestilt udstyr og hjemmesiden er under 
opbygning, fortæller initiativtageren, Anissa Mo-
hrat. Hun har oprettet en Facebook gruppe kaldet 
Virum-Sorgenfri Watersport, hvor du som medlem 
kan blive opdateret om de nyeste aktiviteter og 
tiltag.
Der kommer til at være Børne vandsport hold, 
Voksne windsurfing begynder hold, SUP Yoga 
hold og meget mere i 2021.
- Vi mangler dog frivillige hænder såsom Yoga 
instruktører. Foreningen betaler selvfølgelig SUP 
Yoga kurser og SUP instruktør kurser og andet 
nødvendigt, siger Anissa Mohrat.
Medlemskabet i år koster som tidligere skrevet 

Watersport - follow up kun 50 kr. og er et symbolsk beløb for at støtte op 
om initiativet og samtidig blive integreret ind i 
fællesskabet.
Link til Facebook gruppen Virum-Sorgenfri Water-
sport:

https://www.facebook.com/
groups/355133325780845
Link til at blive medlem:
https://watersport.nemtilmeld.dk/4/
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10% Rabat ved udbringning
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I tirsdags, da jeg var til agility, var vi fuldt hus, d.v.s 
4 voksne hunde og 2 baby hunde, så der var rigtig 
gang i legetiden, inden den alvorlige træning starter. 
Jeg gider normalt ikke at lege med de to små, det 
lader jeg de andre om, men en gang imellem må man 
jo ofte sig, så i tirsdags tog jeg en ordentlig ”race” 
med dem, og de er godt nok hurtige. Jytte og Helga 
rottede sig sammen om at jagte mig over stok og 
sten – dvs de løb under forhindringerne, mens jeg 
jo, p.g.a. mit velproportionerede ydre, måtte springe 
over hver gang. Puh -ha det kan man godt nok blive 
både træt og forpustet af, men mor siger det er sundt 
at træne lidt ekstra, så jeg fik ros og godbidder, da 
det var overstået.

Jeg vil gøre så meget for godbidder, - og lidt ekstra 
hvis de er af luksusudgaven.

Da jeg havde fået vejret igen begyndte alvoren, vi 
skulle gå en agilitybane med 12 poster. Der er altid 
en forskellig rækkefølge i hvem, der starter, og i 
tirsdags var det ejernes navne, der gav rækkefølgen. 
Annette gik først med KAMMA, Birgit var nr 2 med 
LEXI, så kom Kurt med KENYA og endelig Ulla 
med EFFIE. De to små var sat over i kravlegården, 
deres fysik er ikke til agility endnu.

Kamma er også den skønneste veninde at have, 
og hun elsker min mor. Kan hun komme til det, så 
sidder hun på mors skød i pausen og bliver nusset, 
og det er sådan set ok, for jeg har lært fra helt lille, 

at alle andre hunde er lige så søde som mig, så jeg 
bliver ikke misundelig, jeg går så bare over til Kam-
ma’s mor og indynder mig – eller én af de andre 
tobenede med lækre madposer om livet. 
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Kryds og tværsen er i denne uge ingen konkurrence

Sidste uges vinder: 
Grethe Larsen 
Grønnevej 89,1.th
2830 Virum
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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. december 2020 
Deadline 26. november 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, 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
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