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kommer en ny in-
den længe - hvem 
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Hans-Jørgen Bundgaard

Kære læsere

   Selv om en stor del af byerne er lukket ned, er 
livet i byen ikke væk – det sker bare andre steder og 
er ikke  så synligt. Mange har fundet andre måder at 
udfolde sig på – nu må vi bare holde ved og stå det 
igennem. De ekstra 3 uger der er nedlukket er hårdt 
for os alle, men vi har dog det lyspunkt at vaccine-
ringen er startet og flere vacciner er på vej. Vi  går 
lysere tider i møde - og vi kan allerede nu begynde 
at mærke, at dagen og dermed dagslyset er der ble-
vet mere af.

   I redaktionen er vi rigtig glade for at byde to nye 
frivillige medlemmer velkommen, den første, Kaare 
præsenterede vi i sidste avis og Ruth som starter her 
1. februar har vi et portræt af på side 23.
   Men det stopper ikke her. Er du god til at tegne, 
skrive, fotografere eller bare til at dele aviser ud, 
så har vi altid brug for dig, enten som medlem af 
redaktionen eller som freelancer– ikke mindst kunne 
vi godt tænke os, hvis lidt yngre kræfter også ville 
være med, så vi når rundt i alle hjørner af livet i 
Virum og Sorgenfri.

   Danske børn har det hårdt under coronakrisen, 
men der er desværre børn i mange af verdens fattige-
re lande, der har det langt værre. Børn der i forvejen 
er underernæret og deres forældre og bedsteforældre 
ligeså.

   Her er der ikke tale om 
at  børnene skal holdes 
hjemmes fra skole og 
fritidsaktiviteter. men bør-
nene lever i en helt anden 
situation hvor det gælder 
om liv og død på en helt 
anden måde end her-
hjemme. I mange af disse 
lande er sygehusvæsenet 
ikke i stand til at yde den 
hjælp, som er tilfældet i 

de vestlige lande, med katastrofale følger.  
   I Virum og Sorgenfri er Virum Gymnasium 
omdrejningspunkt for Danmarksindsamlingen den 
6. februar, og har været det i mange år. Vi bakker 
derfor op om Virum Gymnasiums Danmarksind-
samling, der netop i år tager fat om coronaramte 
børn, og pengene fra indsamlinegn, bliver kana-
liseret ud til de mange børn, i den fattigere del af 
verden, som ikke har de muligheder, som vores 
børn trods alt har.
Læs meget mere på side 15,  hvior vi skriver om 
indsamlingen på Virum Gymnasium.
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   Hvis du kommer i skumringstimen, får du mest 
ud af besøget, og husk endelig at tage varmt tøj på. 
I parken kan du opleve fem lysværker af samtids-
kunstnere. Du kan blandt andet opleve værket, 
som ses her på billedet, skabt af kunstneren Astrid 
Krogh. 

Nyt lys på Sophienholm
Du kan nå det endnu. Sophienholms sudstilling NYT LYS er åben indtil søndag den 7.februar
Tekst og foto: Kim Engelbrechtsen

Måske tilbagevendende
-    NYT LYS var egentlig en prøveballon. Det er 
første skridt til det, vi håber, kan være en tilbage-
vendende begivenhed på Sophienholm, hvor vi 
lader lys-kunstværker flytte ind i parken, når mør-
ket falder på om vinteren, har leder og udstillings-

ansvarlig Barbara Stephensen udtalt til ”Kunsten.
NU”. Du kan læse den fulde  
artikel her: 

    
I næste udgave af Virum-Sorgenfri Avis bringer vi 
et interview med Barbara Stephensen, der tiltrådte 
sin stilling i efteråret 2020.

Støt de små lokale der stadig har 
åbent. 

   

   Det er stadig mange muligheder under corona
Nedlukningen. Meget fungerer blot online.  
 
   Du kan naturligvis købe take away i  de fleste 
restauranter i området, men du kan f.eks. også sta-
dig få  zoneterapi på Virumgade hos Sisse Dam, se 
side 12, eller du kan dyrke yoga online hos Caroli-
ne på www.ogyoga.dk.
   Din cykel kan du få lappet hos de lokale cykel-
forretninger ligesom du kan få billeder og fotoko-
pier hos Premierskilte på Sorgenfri Torv, blot ved 
at bestille online www.tinasverden.dk.
   Du kan få dine sko repareret på Geels Plads hvis 
dú har brug for det.
Benyt de lokale muligheder der er, trods ned-
lukningen.

af Hans-Jørgen Bundgaard
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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

Coronatesten der kom til Virum
Omkring 1.000 fik taget en test i det mobile testcenter
Tekst og foto: Kim Engelbrechtsen

   Mandag den 25. januar tog jeg ned til Virumhal-
len for at blive testet. Jeg ankom kl. 13:00, og da 
var over 200 personer allerede blevet testet, fik jeg 
at vide. Resten af dagen kom der omtrent lige så 
mange. Og mon ikke det samme antal kom i søn-
dags, hvor der også blev testet. Med et forsigtigt 
slag på tasken kan det altså anslås, at omkring 1.000 
personer er blevet testet i alt.
   Foran mig i køen stod Michael Nørgaard, teknisk 
chef på Virum Gymnasium. Han fortalte, at han har 
været i arbejde i de perioder, hvor Gymnasiet har 
været lukket, og at han dermed er kommet i kontakt 
med mange uden for hans sociale cirkel, håndvær-
kere, mv. 
   - Jeg skylder mine kollegaer at blive testet, selv 
om jeg ikke har symptomerne på coronavirus. Og 
jeg gør det også af hensyn til min mor, der er ældre 
og i risikogruppen, fortalte han, mens vi ventede i 
køen.
Da det blev min tur, fik jeg foretaget en podning 
i svælget med en lang, tynd pind. Jeg skulle bare 

åbne gabet og sige ”ahh”, Det tog tre sekunder, 
og jeg fik resultatet på sundhed.dk 24 timer efter. 
Heldigvis var testen negativ! 
Det var folk fra Ballerup testcenter, der tog teste-
ne – og deres baggrunde er vidt forskellige, nogle 
er sygeplejersker eller studerende, andre er piloter. 
De har alle modtaget undervisning og er lønnede af 
staten.
   Hvis du ikke nåede at blive testet i Virum, kan du 
vælge at fået det gjort i Ballerup testcenter, Ener-
givej 50, Ballerup Åbningstid: Alle dage fra kl. 7 
– 22. Husk, at du skal bestille tid på 

inden du møder op! Det skal man på de faste test 
steder. Vi skal nok holde øje med, om der igen 
kommer mobile testcentre til Virum og Lyngby og 
i givet fald orientere dig herom på avisens Face-
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Tekst og foto: Birgit Trillingsgaard

   For nogle dage siden, var jeg med mor ude at 
handle, og det holder jeg meget af. Jeg har min egen 
lille lejlighed i bilens bagagerum, og den er gan-
ske komfortabelt indrettet. Der er højt til loftet og 
lammeskind (syntetisk) på gulvet, og så har jeg en 
lille seng, jeg kan tage en lur i, hvis jeg skal være 
længere tid bilen. I må ikke sige det til mor, men 
hun kan – lige som alle andre kvinder/damer - være 
frygtelig længe om at handle, og ofte falder hun i 
snak eller går på opdagelse i boghandelen, og så er 
det, jeg tager en lille lur.

   Nu kommer det jo an på hvor vi handler og parke-
rer, for der er stor forskel på at være i et parkerings-
hus, hvor der ikke sker noget, og på en udendørs 
parkeringsplads, hvor man kan kigge ud af bagru-

den og følge livets gang. Den fornøjelse havde jeg, 
da vi var i Silvan lige inden jul. Der fik jeg øje på to 
dejligheder, der var sat på krog uden for, mens deres 
mor var inde og købe juleting. 

   Jeg ved ikke hvad de hedder, men jeg kalder dem 
for Rasmus og Emil, for det var to drenge, kunne 
jeg se, og ih altså, dem ville jeg godt nok gerne have 
gjort min opvartning, men som sagt kunne jeg ikke 
komme ud og give mig til kende. Rasmus og Emil 
var brødre, fortalte deres mor min mor, og så fik de 
to mødre en faglig snak om racen Corki, og jo – det 
er jo en Dronning Elizabeth hund – så lidt kongelig 
har man da lov til at være, sagde brødrenes mor. 

   Af alle de hunde, jeg har mødt og set, er det første 
gang, jeg ser en Corki, men jeg håber bestemt ikke, 
det bliver sidste, for de kunne godt blive mine rigtig 
gode venner. 

Min lille lejlighed i mores bil

Rasmus og Emil på krogen uden for Silvan
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af Niels-Kristian Petersen

Lidt lokalhistorie om Spurveskjul & Abildgaard.

   Spurveskjul var maleren Nic. Abildgaards lyst-
sted fra 1805 til hans død i 1809. Senere havde Chr. 
Winther til huse her i nogle år i 1820érne

   Spurveskjul 4-6. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv 
Lb.nr. B1529. Ukendt fotograf.  Ca. 1925.

Spurveskjul. Receptkuvert nr. 21 Virum apotek. Tegning Knud 
Mühlhausen. Ca. 1955. 

   På denne smukke lille plet tæt op til Spurve-
skjulsskoven lå der nogle ældre huse fra 1700-tal-
let, der sikkert oprindeligt var skovløberhuse. De 
hørte under Frederiksdal Slot. Omkring 1740 blev 
det ene købt af en rig tømmerhandel København, 
som ombyggede huset til et landsted. Den lille 
stykke vej Spurveskjul, der går ind fra Hummel-
toftevej, er et stykke af den oprindelig vej ude fra 
Kongevejen til Frederiksdal anlagt under Frederik 
III (1609-1670), der erhvervede Hjortholm i 1669. 
Hummeltoftevej hed tidligere, sammen med et 
stykke af Lottenborgvej, en del af I.H. Mundtsvej 
og Spurveskjul, Frederikdalsvej.

Tegning Jan Møller. 1966.

   I 1805 købte arkitekt, kunstmaler og billedhugger 
Nicolai Abraham Abildgaard (1743-1809) landste-
det; det blev ombygget til det udseende, vi kender i 
dag. Op til et ældre bindingsværkshus opførte han 
en toetages sommerbolig i nyklassicistisk stil med 
bl.a. en tøndehvælvet sal. Abildgaard fik ikke glæde 
af stedet ret længe, da han døde kort tid efter fær-
diggørelsen. Efter få år solgte hans enke lyststedet. 
Huset var i en årrække ejet af Lyngby-Taarbæk 
Kommune, men er i dag på private hænder og pri-
vat beboelse.

Nicolai Abraham Abildgaard (1743-1809). Maleri af Jens Juul ca. 1770.
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   Nicolai A. Abildgaards kendteste værk er vel 
nok Frihedsstøtten, Stavbåndets ophævelse i 1788, 
der er opstillet i København på Vesterbrogade tæt 
ved Jernbanegraven. Inspirationen til støtten ses 
tydeligt i de mange obelisker, der rejstes rundt om i 
de europæiske hovedstæder netop på den tid, hvor 
Abildgaard bl.a. opholdt sig i Rom.
   Digteren Christian Winther (1796-1876) boede 
I en kort periode i huset i 1820’erne, hvor han i 
sommeren 1828 skrev digtet ”Flyv Fugl, flyv over 
Furesøens vove”. Komponister Johan P.E. Hart-
mann (1805-1900) satte i 1838 musik til digtet.
Digteren Christian Winther (1796-1876) boede I en 
kort periode i huset i 1820’erne, hvor han i somme-
ren 1828 skrev digtet ”Flyv Fugl, flyv over Fure-
søens vove”. Komponister Johan P.E. Hartmann 
(1805-1900) satte i 1838 musik til digtet.
    I vort lokalområde findes to bygninger tegnet af 
N. A. Abildgaard, der begge ligger i Slotsparken 
omkring Sorgenfri Slot.  Det er Schweizerhuset, 
engang kaldet Tevandshuset og Norske Hus, der 
begge er opført i begyndelsen af1800-tallet, hvor 
Abildgaard i mere end 10 år var rådgiver for først 
arveprins Frederik (1753-1805) og senere for prins 
Christian Frederik, Christian VIII (1786-1848), til 
sin død i 1809. 
    Schweizerhuset – også kaldet Tevandshuset 
- blev bygget til arveprins Frederik omkring år 
1800, som led i en omdannelse af Slotsparken fra 
fransk til engelsk stil. I Arveprins Frederiks tid 
var der anbragt borde og bænke omkring huset, 
hvor offentligheden kunne sidde. Mange kongelige 
te-selskaber har fundet sted i Schweizerhuset, men 
i en periode gav Dronning Caroline Amalie husly 
for nogle forældreløse børn i huset.

Sorgenfri slotspark. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv. Lb.nr. B4514. 
Ukendt fotograf. Ca. 1930.

Tevandshuset. Foto J. Fabricius. 2015.
Det var maleren og arkitekten Nicolai Abildgaard, 
der tegnede huset. Maleren har dekoreret huset ind-
vendigt. Huset blev restaureret både inde- og udven-
digt for få år siden. På trods af bygningens beskedne 
dimensioner, regnes den for en arkitektonisk perle. 
Indimellem blev huset kaldt ”Heksehuset” af børn 
på tur i slotsparken.

Tevandshuset. Foto J. Fabricius. 2015.

   Det var maleren og arkitekten Nicolai Abildgaard, 
der tegnede huset. Maleren har dekoreret huset 
indvendigt. Huset blev restaureret både inde- og 
udvendigt for få år siden. På trods af bygningens 
beskedne dimensioner, regnes den for en arkitekto-
nisk perle. Indimellem blev huset kaldt ”Heksehu-
set” af børn på tur i slotsparken.

Norske huset. Ukendt fotograf. 1995.

   Norske huset ligger i den del af slotsparken, der 
liger vest for Kongevejen ikke langt fra Dansebak-
ken. Huset er bygget i 1809 kort før Abildgaards 
død over en kvadratisk plan af sorttjærede bjælker, 
undtagen på væggene ud mod Kongevejen, hvor 
der er bindingsværk. Bygningen indeholder en sal 
med et ottekantet loft, som er dekoreret med ranke-
lyng med fugle, egekranse og frugtkurve i blå bånd. 
Huset er meget smukt indvendigt. og blev i en kort 
periode brugt til borgerlige vielser.
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Videoserie fra Frilandsmuseet
 af Jan Carlsson

Vandmølleværk, Ellested på Fyn 

   Vandmøllen blev opført i 1600-tallet ved Ørbæk 
Å. I begyndelsen hørte den under godset Glorup, 
men overgik på et tidspunkt til Lykkesholm Gods.
Fra 1825 og til Frilandsmuseets overtagelse i 1948 
var forpagtet ud til familien Hellesen og flere 
generationer af møllere. Da møllen blev flyttet 
til Frilandsmuseet, overtog museet også en stor 
portion af familiens møbler, og meget detaljerede 
beretninger.
   Anna Hellesen fortalte i 1940erne museets folk 
om livet på møllen, om dens indretning og daglig-
dag. Anna Hellesen var datter af den sidste møller 
på stedet.
   Erhvervet 1949. Åbnet 1964.
Møllestuen med langbord og tobakskrukker
Møllen betjente godsets og områdets lokale 
bønder. Ved siden af kværnrum og lager ligger en 
hyggelig stue med kakkelovne og langbord.

Her fik bønderne sig en pause med møllerens gode 
øl, når de havde leveret korn eller skulle afhente 
mel - og der var næsten altid fuldt i stuen.
   Mølleren tog sig betalt for øl og brændevin, og 
sin løn for kornmalingen tog han med toldekoppen. 
Toldekoppen er en rund skovl med et fastlagt mål.
For hver sæk, der kom ind, tog mølleren en eller 
flere gange med toldekoppen ned i sækken. Det 
korn, han fik i overskud, kunne han frit sælge vide-
re gennem købstædernes købmænd.



   Efter flere ugers nedlukning åbner Lyngby 
Kunstforening igen sine lokaler i Portnerboligen. 
Der lægges ud med en udstilling af billedkunstne-
ren Kirstine Vaaben.

U   dstillingen ”From the Landscape” omfatter 
akvareller og gipsrelieffer. Akvarellerne er skabt 
gennem en styret proces og materialernes egne frie 
bevægelser. I blandt andet serien ”Opløsning” har 
kunstneren undersøgt, hvad man kan få ud af enkle 
materialer som tusch, akvarel, vand og papir. De 
mønstre og strukturer, der opstår i akvarellerne, 
minder på fascinerende vis om organiske elemen-
ter, mønstre, spor og aflejringer skabt i naturen. 
Gipsreliefferne viser fint detaljerede aftryk af ind-
samlede og tørrede planter. Baggrunden for serien 
”Plantehistorier” er indsamling af en række planter 
i bakkerne rundt om Sophienholm. Aftrykkene 
bringer mindelser om biologiens spor og geolo-
giske aflejringer i naturen, som også findes i det 
særprægede istidslandskab ved Sophienholm.

   Kirstine Vaaben er uddannet på Det Kongelige 
Danske Kunstakademi på Billedhuggerskolen 
Charlottenborg og Grafisk Skole, hvor hun stude-
rede hos Vibeke Mencke Nielsen, Morten Stræde 
og Bjørn Nørgaard. Hendes kunstneriske praksis 
omfatter skulptur, tegning, akvarel, collage, foto 
og udsmykninger i det offentlige rum. Siden 1993 
har hun udstillet talrige gange både i Danmark og 
i udlandet. Nævnes kan bl.a. udstillinger i Kunst-
foreningen Gammel Strand, København, Den Frie, 
København, Vestjyllands Kunstmuseum, Tistrup, 
og Nivaagaards Malerisamling. Kirstine Vaaben 
var endvidere en af de deltagende kunstnere i 
Lyngby Kunstforenings vinterudstilling ”tegn” på 
Sophienholm i 2016.
   Udstillingen i Portnerboligen ved Sophienholm, 
Nybrovej 401 A, Kgs. Lyngby, åbner tirsdag den 
9. februar og slutter søndag den 28. februar. Der er 
åbent tirsdag til søndag kl. 12-15. Mandag lukket. 
Der er gratis adgang.

Naturens aftryk i akvarel og gips

Der er i øjeblikket begrænset adgang. Se opslaget 
ved indgangen.

   Der tages forbehold for eventuel forlængelse af 
restriktionerne som følge af covid19. 
Red: Siden vi modtog artiklen er der kommet en 
forlængelse af restriktionerne, så vær opmærksom på 
hvornår udstillingen reelt starter

af Karin Sandvad, Lyngby Kunstforening
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Tekst og foto: Kim Engelbrechtsen

   Nordea Fondens chef for afd. Lyngby, Mo-
hammed Kadim, overrakte tirsdag den 19. 
januar 40.000 kr. til Anissa Mohrath, forkvinde 
for foreningen Watersports Denmark, Lyngby—
Taarbæk. 

Stor pengegave til lokal vandsport
Nordea Fonden støtter med 40.000 kroner

   - Vi er utrolig glade for denne opbakning, sagde 
Anissa Mohrath, der også er dobbelt verdensme-
ster i windsurfing. 
Hun fortæller, at pengene skal gå til indkøb af ud-
styr såsom windsurf og Stand Up Paddle Boards, 
våddragter og redningsveste.
   Anissa er en ildsjæl, når det gælder vand, og 
hun sprudler af ideer til, hvilke aktiviteter, klub-
ben kan lave ved Frederiksdal Fribad. 
   En af dem er ”Kidz Watersport Camp” for børn 

mellem 8 og 16, som finder sted til sommer ved Friba-
det. Det kan du læse mere om her:

FRIVLLIGE INSTRUKTØRER SØGES:
   Anissa opfordrer alle, der har lyst til at være med 
i Watersports Denmark til at kontakte hende på tlf. 
28250535 eller via foreningens Facebookside: 
 

Tanker i en coronatid

Jeg undrer mig over………

…. at mange hundreder mennesker må demonstrere uden mundbind og afstand
…. at man må være 4 personer i en slagterforretning men ikke i en tøjforretning
…. at man sorterer i frugt og grønt uden handsker – og lægger det tilbage, man ikke vil have
…. at man stadig ikke kan finde ud af at holde til højre når man møder modgående
…. at man straffer kollektivt med restriktioner, hvor der næsten ingen smittede er
…. at man rejser på ferie trods påbud og ”rød” farve i verden
…. at nogle ikke vil lade sig vaccinere
…. at det kun er dem, der mister et familiemedlem til corona, der bærer sorg
…. om sorgen er mindre for alle dem, der mister p.g.a. andre svære sygdomme i denne krise?
…. hvor milliarderne kommer fra til alle hjælpepakkerne
…. at folk blander sig i vaccinefordelingen

af Birgit Trillingsgaard

Anissa Morath og Mohammaed Kadim

Solnedgang
ved Furesøen

Foto: Henriette Eiby Christensen
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Kort nyt
Brand på Virum Station 
 
   Fra en af vore læsere har vi modtaget et par bil-
leder efter den lille brand på Virum Station. 
Der var tale om en spritdispensor der havde 
selvantændt - der skete heldigvis ikke mere end 
som det ses på billedet, en spritdispensor der er 
helt færdig og lidt sodskade. 
   Det kan til gengæld sætte spørgsmålstegn ved 
sikkerheden omkring de mange dispensere. der er 
sat op overalt i landet. 
   Nu var der ikke noget let brændbart i nærhdenen 
af denne dispensor, men det kunne der jo have 
været og så kan sådan en brand være katatrofal. 
Vi siger tak til Ole Fendt for tippet. Det er Ole 
Fendt der har taget billederne.

Classic car har købt biler til udstillingen

   Der er blevet købt en imponerende bilsamling.og 
overtager nu Søren Lunds flotte samling bestående 
af:
   17 Peugeot biler hvor der bl.a. kan opleves et par 
sjældne eksemplarer fra 1947 og 1955. En Ford 
A fra 1928 og en Citroën 11 Sport sedan fra 1938 
med en helt unik historie. 
Ud over biler bugner Sørens garager af alverdens 
spændende ting og antikviteter lige fra gamle 
cykler, emaljeskilte, metalbøtter til en flot Shell 
benzinstander.   
   Samlingen skal være med til at levendegøre 
Interdans historie, der går mere end 100 år tilba-
ge, hvor stifter K.W. Bruun i 1914 handlede sine 
allerførste biler. 
     Læs alt om samlingen her:  
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Danmarksindsamling på Virum Gymnasium
Virtuel indsamling til fordel for coronaramte børn.

   For 6. gang afholder VG´s elever Danmark-
sindsamling. Denne gang kan de desværre ikke 
afholde arrangementet fysisk, men vi har nogle 
kreative elever i Frivillighedsrådet, der afholder 
indsamlingen virtuelt. Eleverne har oprettet en 
”Søjle café”, hvor alle 39 klasser skal hygge sig 
på tværs af årgange. Dette foregår virtuelt på 
Teams med tre klasser ad gangen: 1.a, 2.a og 3.a, 
1.b, 2.b og 3.b osv. Søjlecaféen finder sted fredag 
den 29. januar, kl. 15.00 – 17.00. Her vil elever-
ne afholde bingospil, afholde auktion og hygge 
sig med hinanden. Alle indsamlede penge går til 
Danmarksindsamlingen. Hovedkræfterne bag 
arrangementet er Kirstine Wessnæs, Clara Brandt 
og Thea Larsen. Disse tre gæve piger har også 
skrevet ud til alle forældrene og opfordret dem til 
at købe et ”løb for børn ramt af coronakrisen” do-
kument,som går ud på at forældrene skal få deres 
unge til at komme ud at gå eller løbe i denne tid, 
hvor der er så frygtelig meget skærmtid. Hvorved 
de samtidig donerer penge til Danmarksindsam-
lingen.
   I øjeblikket modtager alle elever på Virum 
Gymnasium undervisning virtuelt. Søjlecaféen 

kan være med til at styrke fællesskabet på tværs af år-
gange, give eleverne et pusterum og samtidig hjælpe 
børn og unge i Coronakrisen.
    Vil du/I støtte elevernes arrangement,  kan det gø-
res som det ses i boksen nedenfor.

Clara, Thea og Kirstine ved deres indsamling til Lyserød Lørdag i 
oktober 2021, hvor de sammen med deres kammerater samlede over 
40.000 kr. ind.

Klokkerbakken er i system med nærliggende vejnavne, sammensat med kirkelige stillingsbetegnelser. Blev 
tidligere uofficielt kaldt Toftebakken. I et brev, hvori kommuneingeniør Rastrup den 20.12 1943 giver med-
delelse om navnet Klokkerbakken. Står deri parentes om dette navn ”… tidligere kaldet Toftebakken…”

af uddannelsesleder Pia Gars Jensen
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Tak for denne gang -

du trætte men stand-
haftige snemand – kom 
snart igen!

Det var sjovt at opleve et par dage med sne og en fornøjelse at se 
børnene boltre sig i den, bl.a. på kælkebakken ved Fribadet. Måske 
kommer der nogle flere snevejrsdage i løbet af februar, hvem ved? 
Hvis ikke, så fortvivl ikke. Om en måned begynder foråret, og det 
har jo også noget at byde på. Forårsbebuderne er allerede begyndt 
at poppe op, og før vi ser os om, springer bøgen ud!
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Rubrikannoncer
 

Støt det lokale handelsliv Byens billigste annoncer
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Kryds og tværsen er i denne uge ingen konkurrence
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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 
Kaare Lausten - kl@virumsorgenfriavis.dk 
Ruth Jacobseb rj@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.  februar 2021 
Deadline 11. februar  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.

Ny medarbejder på avisen
Vi har bedt vor nye frivillge medarbejder Ruth 
Jacobsebn fortælle lidt om sig selv

   Jeg er fra 1.2.2021 ny 
i redaktionsgruppen af 
Virum-Sorgenfri Avis, 
efter jeg i efteråret så, 
at Avisen eftersøgte 
frivillige kræfter, og jeg 
samtidig var på udkig 
efter et meningsfuldt 
indhold i mit kommen-
de otium.
   Med udgangen af 
januar 2021 har jeg 

forladt arbejdsmarkedet efter mere end 42 år. Jeg er 
tandlæge og har suppleret det med en HD i organi-
sation og har med det udgangspunkt afprøvet mange 
sider af mit erhverv bl.a. som privat praktiserende 
tandlæge, som underviser på Tandlægeskolen og i 
de sidste knap 15 år som leder af den kommunale 
tandpleje for børn og unge i Københavns Kommu-

ne. Her har jeg stået i spidsen for landets største 
tandpleje med ca. 300 dedikerede sundhedsfaglige 
medarbejdere. Som overtandlæge var det især per-
sonaleledelse, økonomi og organisatorisk udvikling, 
der har fyldt min hverdag.
   Privat har jeg boet i Virum i 36 år, hvor jeg er 
privilegeret af dagligt at kunne nyde den smukke 
natur ved Frederiksdal og Furesøen. Jeg har som 
forberedelse til et aktivt seniorliv bevidst valgt at 
flytte mit fokus til vores nærområde, hvor jeg bl.a. 
er aktiv i Blixen Klub Lyngby 18. Her deltager jeg 
i et givende klub- og bestyrelsesarbejde, hvor jeg 
som kasserer varetager Klubbens økonomi. 
   Desværre er Blixen Klubbens aktiviteter også 
lukket ned i disse kedelige tider, men vi ser frem til, 
det igen bliver muligt, at Klubben blomstrer med 
medlemsaktiviteter i interessegrupperne og med 
spændende foredrag på vores 2 månedlige møder.
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