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Til efteråret skal vi feste iVirum 
og Sorgenfri  
Hvis alt går som alle håber, vil vi til efteråret igen kunne mødes i Vi-
rum og Sorgenfri - også mere end fem sammen. Se oplægget i avisen 
og deltag aktivt i at få byen igang igen. Læs side 19

Billedet er fra høstfesten i Virum, 2013
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Hans-Jørgen Bundgaard

   Den 11 marts 2020, sad jeg om aftenen og arbej-
dede på avisen, og hørte hverken radio eller så TV. I 
løbet af aftenen opdagede jeg, at jeg var løbet tør for 
kaffe, så jeg gik over i Netto for at købe en pakke.

   Det var en ganske almindelig onsdag aften, tro-
ede jeg, men da jeg kom ind i Netto, så jeg et syn 
som jeg sjældent ser sådan en hverdagsáften. Køer 
med indkøbsvogne ned af alle gangene – fyldt med 
toiletpapir.

   Kunderne stod tæt, for det var før afstandskravene 
blev indført. Min første tanke var at Netto havde 
nogle super onsdags tilbud, som jeg ikke havde hørt 
om før, men i køen stod en bekendt, der kunne for-
tælle mig hvad der var sket.

   Jeg skulle jo hverken have gær eller toiletpapir, 
men jeg fandt en pakke kaffe og stillede mig op i en 
af de lange køer, for hvis jeg kunne være på redakti-
onen en hel aften, var der ingen vej udenom, kaffen 
skulle med hjem.
   Hvad  der skete i dagene og månederne herefter, 
ja foreløbig et helt år efter, kender vi jo alle til, så  
vil jeg ellere kigge fremad og håbe på at situationen 
normaliseres hen over sommeren ligesom Mette 
Frederiksen har fortalt os det.
   I Virum-Sorgenfri, har vi altid været god til at 
feste og mødes med hinanden – det er derfor  avi-
sen i samarbejde med Handels og Borgerforeningen 
indbyder til 4 festlige dage i slutningen af august 
måned.
   Du kan læse meget mere om vores arrangement 
inde i avisen på  side 19,  eller på hjemmesiden.
Vi håber rigtig mange vil bakke op om at ”vække 

Vi trænger til  at møde hinanden

byen”, efter godt et år, 
hvor vi alle har holdt os 
for sig selv og kun været 
sammen med de nærme-
ste.
   Vi trænger til lidt fest, 
at møde andre mennesker 
og samtidig vise hvad vi 
kan, i foreningerne, sko-
lerne, forretninger m.m.

   Vi er vant til at feste 

hver for sig og her lægger vi op til at de enkelte 
hver især arrangerer arrangementer, som vi så alle 
kan komme og besøge.
   Vi vil fremover præsentere de mange arrange-
menter, der forhåbentlig kommer, her i avbisen og 
på hjemmesiden.

   Tænk over ,om det ikke var noget netop for dig, 
og kontakt os hurtigst muligt så vi kan få dig eller 
din forening eller forretning med ind i program-
met.

   Det skal afslutningsvist siges, at vi tager forbe-
hold for at situationen stadig kan nå at ændre sig, 
så vi ikke kan åbne op så meget som vi gerne vil, 
men mon ikke det kan lade sig gøære i slutningen 
af august måned.



Side 4Virum-Sorgenfri Avis • 16. marts 2021    

   På avisen har vi erfaret, at alle partier, der er 
repræsenteret i Byplanudvalget - A, B, C og F - 
stemmer nej til ansøgningen fra TDC. Forvaltnin-
gen anbefaler ellers i sin indstilling, at der stemmes 
ja.

   175 husstande gjorde indsigelse 
Da Lyngby-Taarbæk kommune sendte TDC´s 
planer høring, resulterede det i, at der blev indsendt 
indsigelse fra beboere på Kaplevej, Løvgårdsvej, 
Bygdevej, Kvædevej og Rosengårdsvej til kommu-
nen. Derudover kom der individuelle indsigelser 
fra privatpersoner. I alt gjorde omkring 175 hus-
stande indsigelse mod TDC-planerne. 
   I en af disse indsigelser stod der bl.a. følgende: 
”TDC’s ansøgning beskriver en 30 meter høj 
gittermast. Sådan en vil tiltrække kolossal meget 
negativ opmærksomhed i Sorgenfris bybillede, 
der primært udgøres af lave 1-plans og 1 1/2 plans 
rækkehuse. Den foreslåede løsning tager på ingen 
måde hensyn til helheder, kvarterets arkitektoniske 
og beplantningsmæssige karakteristika som ellers 
er et krav i kommunens retningslinjer”.
   I indsigelsen blev der peget på følgende alternati-
ve løsningsmulighed:
   ”Vi foreslår, at TDC monterer nye antenner på 
taget af Hummeltofteskolen og ’højhusene’ på 
Grønnevej 247-261. De to andre teleoperatører i 
Danmark (Telia og 3) har i mange år haft antenner 

Kommunen siger nej til mobilmast
TDC´s ansøgning om at placere en mobilmast på 30 meter på Virum-Sorgenfri Boldklubs 
fodboldbaner bliver forkastet på byplanudvalgsmøde i morgen, onsdag den 17. marts

Af Kim Engelbrechtsen

på disse bygninger til dækning af Sorgenfri området, 
og masteloven fastlægger at mobiloperatørerne har 
pligt til at deles om masterne, så der ikke kommer 
unødvendigt mange master i landskabet. De eksiste-
rende bygninger er høje, og vil derfor give TDC en 
væsentlig bedre dækning end deres gamle antenne-
position, som var på taget af et meget lavere og mere 
lavtliggende parcelhus”. 
   De beboere, jeg har talt med, er ikke alene utilfred-
se med det æstetiske ift. så høj en mast, de udtryk-
ker også bekymring for, at der i blæsevejr vil lyde 
konstante hyletoner fra masten, og at den vil betyde 
et dyk i huspriserne på vejene, der ligger i området.

Bemærkelsesværdig interesse for sagen
   Vi skrev om sagen på vores Facebookside den 5. 
marts, og opslaget er indtil videre set af 7.302 per-
soner. Antallet af interaktioner (delinger, mv.) er på 
1.824 – hvilket er helt usædvanlig højt. Interessen 
for sagen har mildest talt stor. 
   Og hvad så nu? Tja, TDC kommer jo nok tilbage 
med en ansøgning om en ny placering, som også kan 
give den fornødne ekstra mobildækning i området. 

Bjarne W. Jensen, Rosengårdsvej – medunderskriver på indsigelse til 
kommunen, viser, hvor TDC havde tænkt sig at rejse den 30 meter 
høje mast for at sikre bedre mobildækning

TDC har fået tilbudt placering 
af antenner på taget af Hum-
meltofteskolen og Højhuset 
247-261 på Grønnevej. Begge 
steder er der i forvejen placeret 
antenner af andre teleselskaber.
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- Vi stemmer nej på 
onsdag! Allerede da 
vi så sagen første 
gang, var vi ikke be-
gejstrede for tanken 
om at rejse så høj en 
mast på det ansøgte 
punkt, siger John 
Tefke (K)

- Jeg ved, at forvaltningen 
har kigget på muligheden 
for at bruge det fælles an-
tenneanlæg på Hummeltof-
teskolen, men at TDC ikke 
har vurderet det muligt. Det 
skal vi udfordre dem på. For 
det er i mine øjne klart den 
bedste løsning, siger Sigurd 
Agersnap (SF), medlem af  
byplanudvalget

Lyngby Taarbæk Kommune havde annonceret, at 
der lørdag aften mellem kl. 19 og 01 ville blive 
gennemført et spektakulært laser-lysshow ud over 
Furesøen fra plænen ved Fribadet.
   I opslaget forlød det bl.a. om lysværket, at det:
- eksperimenterer med lys- og farvespektre hen 
over søvand og visualiserer naturens mange facet-
ter gennem atmosfæriske lyseffekter over søen og 
animationer på trækronerne på modsatte bred……
At kunstværket netop skulle finde sted i lør-
dags, har at gøre med, at vi havde nymåne den 
13.3.2021, og kunstværket, Lunisolar, som an-
vender samme frekvens som månelyset, skulle 
gennemføres som en hyldest til nymånen på denne 
aften.
   Mange af Virum-Sorgenfris borgere lagde i 
tidsrummet vejen forbi Fribadet. Luften summede 
af liv og forventningsfulde stemmer. Endelig sker 
der noget, som vi risikofrit kan samles om i denne 
corona-tid. 
   Forventningerne var store, og smukke øjeblikke 
var der bestemt også, men desværre må der også 

Nymånen hyldet med laser-lyskunst over Furesøen
Af Ruth Jacobsen

konstateres en vis skuffelse over det spektakulære 
og de betagende animationer på trækronerne på den 
modsatte Furesø-bred.
Ud fra det store opbud af mennesker og de mange 
efterfølgende kommentarer på Facebook-grupper-
ne ’Vores Sorgenfri’ og ’Virum/Sorgenfri by – vi 
hjælper hinanden’ er det helt sikkert noget sådant, vi 
hungrer efter, kan ske i vores område.
Det er også sikkert, at vi i vores nærområde ger-
ne støtter op om lignende events. Mange borgere 
udtrykker en længsel efter noget, der kan skabe liv i 
Virum/Sorgenfri. 

Billede fra laserlysshowet ved Frederiksdal fribad
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   Vi har tidligere skrevet om Lucille  er er en af 
ildsjælene i vores lokale fodboldklub B82, den-
gang havde hun modtaget Sommerland Sjællands 
Børnelederpris.
   Denne gang er det DBU, der jo er en del af 
noget større – der har uddelt til både bredde og 
elite og en af modtagerne var B82 og Lucille. 
Den samlede pris var på kr. 50.000,- som blev 
fordelt med 40.000,- kr. til klubben og 10.000,- 
kr, til Lucille.
   Lucille har, sammen med sin mand Michael 
været en drivende kraft i den lille, men velfunge-

Endnu en fin pris til Lucille og B82
Af Jan Carlsson

rende fodbold klub, hvor der er plads til alle, og hvor 
kammeratskabet og trivsel er i højsædet.

På billedet ses fra venstre. Malthe, Christian, Lucille, Marius og for-
mand Michael

   I Sorgenfri bor og le-
ver Ida og kan i morgen, 
den sekstende marts, 
fejre sine firs somre. 
Hun har gennem sin 
karriere beskæftiget sig 
med kunst og etik på 
mange måder både i un-
dervisning på seminarier 
og lærernes efteruddan-
nelse. Det har hun altid 
gjort med humor og 
glæde. Selv kalder hun 
det med ét  

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

Ida Hamre fylder firs

AF 

ord, en multikunstart.
   Læs mere om hendes æstetiske processer som 
livsglad forfatter og lattermild underviser her i 
næste nummer af avisen. 
Til lykke til Ida.

af Thomas Leo Hansen

Ida Hamre
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   Peter Scheibel fik en god ide og startede Nor-
dicwoods for fire år siden. Peter bor i Virum og hans 
firma har adresse i Virum på Virumvej. Der sælges 
en stor mængde brændetrø Vel at mærke brænde af 
svingende kvalitet. Peter ville sælge brænde af en 
ensartet høj kvalitet, som giver en ren forbrænding, og 
som minimerer udslip af skadelige sodpartikler. Det 
har bl.a. en lang række af landets førende gourmetre-
stauranter og stenovnspizzeriaer opdaget, da træet fra 
Nordicwoods har en ekstrem ren forbrænding.
   Peter kom med i ”Løvens Hule” i august 2020 med 

Iværksætter Peter Scheibel har succes med  
Nordicwoods i Virum

to dages varsel på et afbud. Trods den korte forbere-
delsestid fik Peter præsenteret sit firma og sine pro-
dukter så flot, at én af ”løverne” tilbød at investere 
i Nordicwoods. Det var Jacob Risgaard, der er ejer 
af Coolshop, som er onlinehandel i hele EU med et 
kæmpe udvalg. Det passede godt sammen med Nor-
dicwoods, som kun sælger produkterne i egen webs-
hop. Der er ingen butik, intet salgskontor, kun salg på 
nettet. Gennem Coolshop får Nordicwoods mulighed 
for at præsentere og sælge deres produkter på et end-
nu større marked. 
   Nordicwoods sælger ovntørret brænde og flere 
slags træpiller til pillefyr. Hele omdrejningspunket for 
Nordicwoods er knastørt asketræ, egetræ, avnbøgetræ 
fra stasskove i Baltikum, Polen og Ukraine, hvor både 
genplanting og skovning sker på bæredygtig vis. Træ-
et bliver ovntørret med affaldstræ i forbindelse med 
brændeproduktionen. 
   Nordicwoods er i samarbejde med Growing Trees 
Network i gang med at beplante en helt ny 10 hektar 
stor skov nord for Aalborg, hvor virksomheden for 
hvert solgt parti brænde planter et træ. På den måde 

er det ambitionen at skabe et nyt bæredygtigt 
skovområde, der er med til at opretholde CO2 
balancen. 
   Peter driver firmaet selv og med nogle få 
ansatte. Der er kontor på Virumvej med alle de 
funktioner, det kræver at drive en webbaseret 
forretning, som f.eks. markedsføring, admini-
stration af webportal og ordreafvikling. Lager-
funktion ligger i Østjylland, hvorfra de indkom-
ne ordrer distribueres.  
    Nordicwoods er nu på vej ind på det norske 
marked, som er valgt som det første land, hvor-
til forretningen udvides. Markedet ligner meget 
det danske og transportmæssigt passer det fint 
med lagerfunktionen i Østjylland.
Med Jacob Risgaard som investor er der også 
gang i mange andre nye tiltag. Vi skal derfor 
hurtigst muligt i gang med at udbrede kendska-
bet til Nordicwoods’ brændekvalitet, og jeg er 

sikker på, vi kan 
eksportere kon-
ceptet og pro-
duktet til England, 
Tyskland og det 
øvrige Norden, 
siger Jacob Ris-
gaard.

af Kaare Lausten

Peter Scheibel præsenterer i Løvens Hule

Jakob Risgaard og Peter Scheibel

Peter Scheibel
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    Det kan være svært at finde de positive sider 
ved nedlukning af butikslivet, hjemmearbejdsda-
ge og aflyste ferier. Men for en stor gruppe bor-
gere i Virum har de mange timer i hjemmet været 
en øjenåbner, både for havens potentiale som et 
ekstra rum og ikke mindst glæden ved at indrette 
det. Det oplever de hos ILVA i Virum, hvor salget 
af havemøbler i 2020 steg mere end 69 procent i 
forhold til 2019.
 
– Vores oplevelse er, at mange i Virum har op-
daget nye muligheder for at udnytte haven under 
nedlukningen. Der har været stor fokus på alt fra 
nips til nye møbler, der kunne bruges til at lave 
hyggelige kroge og små rum rundt omkring i ha-

Nedlukninger får borgerne i Virum til at opdage  
hjemmets ekstra rum
Fokus på indretningen af udeområderne giver travlhed hos ILVA i Virum, hvor salget af havemøbler og 
tilbehør er steget markant under corona. Ifølge ILVAs designchef er en ny havetendens på vej.

verne og på altanerne, siger Mahmoud Abou-Dal-
al, der er butikschef hos ILVA i Virum.
 
    Foruden havemøbler er salget af havetilbehør 
som eksempelvis hynder, krukker, parasoller, 
solcellelanterner- og lyskæder også steget mærk-
bart. Ifølge Mahmoud Abou-Dalal er det et udtryk 
for borgerne i Virums stigende interesse for at 
indrette haven på lige fod med resten af hjemmet. 
Tilbehøret til haven er nemlig ofte det, der er med 
til at give haveindretningen en rød tråd. Dette 
ønske om at skabe et helhedsindtryk går igen i 
forårets nyeste havetendens.

 
Forbind inderum og uderum
Følger de haveglade borgere i Virum forårets og 
sommerens tendens for 2021, falder valget af ude-
møbler i stigende grad på sofaer og lænestole, der 
ved første øjekast ligner møbler, der lige så godt 
kunne stå i dagligstuen. Årsagen til den nye ”Li-
ving inside out” trend er ifølge Jane Høegh, der er 
designchef hos ILVA, særligt én ting.
 
– Vi kan godt lide at se vores hjem som én stor 
helhed. Derfor begynder flere i højere grad at be-
nytte og indrette haven, terrassen og altanen som 
et ekstra rum i forlængelse af hjemmet. Samtidig 
ønsker vi en rød tråd mellem indretningen indenfor 
og udenfor. Det kommer blandt andet til udtryk i 
valget af havemøbler, der i stil såvel som komfort 
skal kunne fungere både inde og ude – også selvom 
der er tale om havemøbler, siger Jane Høegh.

 
Det nye fokus på at forbinde inderum og uderum 
går igen i de havemøbelserier, som ILVA lancerer 
i 2021. Flere designs udspringer nemlig direkte af 
møbler, man kender fra den klassiske indendørs 
boligindretning.
 

af Daniel Mølgaard
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Vil man skabe den klare røde tråd mellem inde- og 
udehjemmet, kræver det ifølge Mahmoud Abou-Da-
lal og Jane Høegh ikke nødvendigvis, at man starter 
med hjemmets største og mest centrale rum.
– Det er altid en god ide at prøve sig lidt frem, når 
man vil skifte indretningsstil. Man kan for eksempel 
begynde med at indrette en lille krog, hvor man kan 
nyde dagens første solstråler og sin morgenkaffe. 
Det kræver bare et lille bord og en stol, men kan 
hurtigt udbygges med en plaid og nips, der i stil eller 
farve også ligner noget af det, du har indenfor. Hvis 
det virker, kan man stille og roligt udvide eller skabe 
flere nye rum, der for eksempel er opdelt af planter.

Lyngby Kunstforening fortsætter de alternative 
udstillinger i Portnerboligen, så længe co-
vid19-restriktionerne er gældende.

   Værkerne bliver hængt op og kan nu opleves 
ved at kigge ind gennem vinduerne til de fuldt 
oplyste lokaler. Samtidig vises værkerne på 
foreningens hjemmeside www.lyngby-kunstfor-
ening.dk . Klik ind på menuen Udstillinger/Port-
nerboligen.

   Da Lyngby Kunstforening fik afbud fra marts 
måneds udstiller, trådte billedkunstneren Carsten 
Nash til med kort varsel. På¨udstillingen præ-
senterer han en række oliemalerier, der viser den 
ekspressive, surrealistiske abstraktion, der er hans 
kunstneriske udtryk.
På lærrederne optræder ofte figurer, der ikke er 
naturalistiske, men genkendelige karikaturer af 
mennesker og dyr. Gennemgående i malerierne er 
altid de stærke farver. Måske genspejler de kunst-
nerens positive og optimistiske livssyn.

   Carsten Nash er uddannet fra Det Kongelige 
Danske Kunstakademi og fra Kunstakademiet i 
Istanbul, Tyrkiet. Han debuterede på Kunstnernes 
Efterårsudstilling i 1971, og siden 1976 har han 
udstillet separat både i Danmark og i udlandet. 
Han er repræsenteret på betydene museer både 

Surreelle abstraktioner

Udstillingen på Sophienholm vises fra 6-28. marts

af Karin Sandvad
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   Mange gange er jeg kørt forbi skiltet ”Fru 
Papp”, når jeg på Frederiksdalsvej passerede 
tankstationen ”Go´ On” og ”Virum Steak & Piz-
zacenter” ved Parcelvej. Hver gang har jeg undret 
mig over det spøjse navn.
   I sidste uge kiggede jeg så ind hos Michelle 
Løfgren, der har butikken. Hun var i færd med 
at male et lille bord for en kunde, men hentede 
alligevel straks en kurvestol, jeg kunne sætte mig 
i. Mens hun malede videre - uden at få en eneste 
plet på tøjet, fik vi en lang, hyggelig snak om 
hendes genbrugsbutik, som åbnede i starten af 
marts. Og jeg fik forklaringen på det med navnet. 
- Jeg bruger det for at hylde min afdøde mor, 
der havde navnet Papp som mellemnavn, sagde 
Michelle.
   - Det har jeg faktisk også selv, og du kan tro, at 
det medførte mange drillerier, da jeg gik skole. 
Kammeraterne kaldte mig både Papvin og Papho-
ved, sagde hun og slog i høj latter op. 

En lille genbrugsperle
”Fru Papp” er en spændende genbrugsbutik med fine, sjove fund  
fra diverse loppemarkeder
Af Kim Engelbrechtsen

Gammel drøm
Allerede som barn var Michelle en flittig kunde 
på loppemarkeder, og hun havde indimellem også 
en standplads. 
   - Det her er en gammel drøm, der skal afprøves, 
fortalte Michelle, som bor på Degnebakken med 
sin mand og tre børn – to piger og en dreng. Alle 
fem har et fornavn, der begynder med M: Michel-
le, Michael, Monique, Melina og Milo. Michael er 
Michelles mand, og han har tømrerfirmaet ”Eber-
hardt Byg”, nu på sjette år. 
   - Det er jo svært med to private forretninger, 
hvis det hele skal gå op, derfor har jeg taget et job 

i en vuggestue – 32 timer om ugen. Det betyder så, 
at jeg kun har åbent i butikken to dage om ugen´- 
mandag fra 14 til 17:30 og torsdag fra 14 til 18:00.
Under vores samtale kiggede familie, venner og folk 
fra gaden ind i butikken, hvor der var påskepyntet, 
og de gennemgik også de spændende ting, der var 
stillet udenfor i det strålende solskinsvejr. En kunde 
kom og spurgte, om Michelle havde en potte uden 
hul til at stille en orkide i. Det havde hun ikke, men 
hun lovede at skaffe én. Kunden fik øje på en af de 
mange LP-plader, som stod i en gammel ølkasse og 
faldt for et album med Dr. Hook, som hun straks 
købte. 
   - Det er den bedste form for markedsføring, når 
nogen fortæller andre, at ”Fru Papp” er et besøg 
værd, og at jeg altid kan skaffe det, kunderne måtte 
ønske at købe. Blandt andre har forældre til børnenes 

Man kan gøre et rigtig fint genbrugs scoop i Michelles butik på Frede-
riksdalsvej 192. Da jeg var på besøg, var der alt fra kurvestole og borde 

til tøj, LP-plader og en enkelt gyngehest

Fru Papp ligger i den lille butik ved siden af pizzariaet



Virum-Sorgenfri Avis • 16. marts 2021       Side 11

klassekammerater anbefalet butikken, og så breder 
kendskabet til den sig som i vandet, forklarede Mi-
chelle, som også benytter Instagram og Facebook til 
at reklamere for Fru Papp. 
    Butikken består af lille lokale på omkring 20 m2, 
men Michelle kunne snildt fylde en gymnastiksal 
med alle de fund, hun har gjort på loppemarkeder. 
Da jeg besøgte Michelle, parkerede jeg på den lille 
p-plads, der ligger mellem Furesø Parkvej og Par-
celvej, hvor der er fem p-pladser. Jeg vil anbefale, at 
man enten ikke kører i bil eller planlægger i forvejen, 
hvor man vil parkere. Tankstationen ”Go´ On” har 
tre p-pladser, men der kan man ikke parkere, de er 
reserveret til udlejningstrailere. Men det skulle nok 
være muligt at holde på nogle af de nærmeste stikveje 
til Furesø Parkvej eller Parcelvej.

Hvis du vil følge med i, hvad Michelle har gjort 
af nye fund, er her et link til Fru Papps Facebook-
side:  https://www.facebook.com/Butik.FruPapp
Du kan også kontakte Michelle på tlf. nr. 
31109778 og mailadressen butikfrupapp@gmail.
com – hvis du har specielle ønsker, eller hvis du 
gerne vil donere ting butikken. 

Michelle havde påskepyntet i sin lille butik, og efter skoletid 
kiggede Milo på otte år lige ind for at sige hej til mor, inden han 
tog hjem

Der er mange fine gamle ting hos Fru papP
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   Forleden så jeg på bare en dag hele tre Morris-Mi-
ni’er; også kaldet Mascot’en. Den lille, smarte bil, 
der satte grå hår i hovedet på de fleste bildesignere 
over hele verden; på grund af sin køreegenskab og 
sit design. Den første kørte i Virum omkring torvet 
og var blå. Lidt senere så jeg en rød på vej ned ad 
indkørslen til omfartsvejen i Sorgenfri. Senere på 
eftermiddagen lige før det begyndte at mørkne så 
jeg endnu en, og denne var hvid, den kom imod mig 
på Kongevejen lige ved Frilandsmuseet.
Bilmodellen er trods alt tres år gammel, og så er vi 
tæt på et jubilæum.

Hvordan Mini-Morris fik sit ’Kælenavn’
Vi er næsten i et tresårigt jubilæum for vores Mini i Danmark. Austin Partner var allerede annonceret før 
bilen landede her i kongeriget.

En lille og sjov detalje

   Reklamemanden Jørgen Holleufer arbejde med 
tekster og slogans; og det havde han gjort i fle-
re årtier. I disse dage, for nok en og tres år siden 
arbejdede han i Gutenberghus …  igen mest på 
tekstsiden.

Jeg antager, at Gutenberghus havde noget at gøre 
med lanceringen af Morris Garage’s produkter.
I hvert fald var det ham Jørgen Holleufer, der 
udtænkte og fandt på navnet MASCOT. Efter mine 
oplysninger var det kun i Danmark, at navnet eksi-
sterede. 
   I England på de tre fabrikker, der alle produce-
rede mini’er, kendte de ikke til navnet Mascot og 
heller ikke til vores placering af vognens blinklys.
Tekstskaberen boede i rigtig mange år her i Lyng-
by-Virum-området
Jørgen Holleufer døde for godt en måned siden 
med en alder på omkring 92 år. Sikkert med god 
samvittighed.
   Det er sandelig ikke hverdagskost at se tre Mi-
ni’er på blot få timer.

En tilfældig Morris Mascot på vej gennem området

Her er en sjov detalje - en ladvogn hvor ladet er noget større end 
man tror.

Du har muligheden for at kickstarte dit rygestop 
ved at deltage på kommunens rygestopkursus, som 
foregår i naturen.
Rygestop i naturen foregår i den friske luft for-
skellige steder i lokalområdet, hvor du både får 
professionel rygestoprådgivning og mulighed for 
at opleve naturen sammen med en naturvejleder og 
resten af gruppen.
Kurset er et gruppeforløb, som varer 6 uger med un-
dervisning én gang ugentligt, onsdage fra kl. 14.30 
-17.00. Gruppen mødes første gang onsdag d. 7.4.

Rygestop i naturen

af Thoma Leo Hansen
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Videoserie fra Frilandsmuseet

   Vi besøger i dag huset fra Stenstrup på Fyn, her 
var vi så heldige at fange Gerda Børrild som er en 
af de mange frivillige på Frilandsmuseet, der er 
med til at bringe os tilbage til en tid, hvor tingene 
var noget anderledes. Gerda fortæller om husets 
hel egen lille kalender, hvor man kunne holde 
nogenlunde styr på vejret, hun fortæller også om 
processen med farvning af garn og hvilke metoder 
der blev brugt i gamle dage.
   Huset er i øvrigt det eneste på Frilandsmuseet, 
hvor det er tilladt at røre ved tingene, sidde i stole-
ne og ligge i alkoven.

Huset fra Stenstrup
Tekst og foto: Jan Carlsson

   Gårdejer Lars Frederik Cortzen (1833 - ¬1917) ejede 
Virumgaard, der senere mest er blevet kendt som 
Statens Forsøgsgård. Virumgaard er, i modsætning til 
f.eks. Holmegård, opført efter landboreformerne, der 
muliggjorde udskiftningen af gårdene i Virum i 1771. 
Cortzen ejede gården fra midten af 1800-tallet, og han 
påbegyndte udstykning af den del af gårdens jord, der 
lå på Virum Overdrev. En af vejene, L.F. Cortzens Vej, 
der løber mellem Virum Overdrevsvej og Furesøvej 
blev i 1926 opkaldt efter den gamle gårdejer.

På billedet til højre ses LF Cortzensvej  
før den blev udstykket til parcelhusgrunde.

Frilandsmuseet åbner igen 
 
Museet er åbent fra20.03.2021 til december 
19.12.2021Tirsdag - søndag.  
Lukket mandag.Kl.10-16.00 
 
Der er restriktioner ved besøg. Læs dem på  

Gerda fortæller på filmen hvordan hun fortæller om 
husets egen kalender
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af Niels-Kristian Petersen

Lidt lokalhistorie  
om FDB, Den blaa Fabrik, Det blå Hus og Højskoleskolevej

   For enden af Højskolevej lå selvfølgelig en 
højskole, nemlig Grundtvigs Højskole, der flytte-
de fra København i 1890 vel nærmest til Fuglevad 
for at flytte ind flytte ind på Landbrugsskolen. 
De blev drevet sammen indtil højskolen fik sin 
egen bygning i 1897, men samarbejdet fortsatte 
til i begyndelsen af 1930’erne, hvor højskolen så i 
1936 flyttede videre til Hillerød for at slå sig sam-
men med Frederiksborg Højskole. Lyngby Land-
brugsskole forlod stedet i 1958, sjovt nok også til 
Hillerød, men allerede i 1974 videre til Rosilde. 
Bygningerne er i dag overtaget af Frilandsmuseet.

Højskolen og Landbrugsskolen. Postkort. Ukendt udgiver og 
fotograf. Ca. 1925. Privat samling.

I 1919 erhvervede Fællesforeningen for Danmarks 
Brugsforening FDB op til Højskolevej et areal, 
hvor de opførte en forsøgsstation med henblik på 
frøforædling, måske inspireret af, at Staten havde 
købt Virumgaard på den anden af Kongevejen og 
indrettet til forsøgsstation.

F.D.B. Forsøgsmarken. Lyngby. Postkort. Ukendt udgiver og 
fotograf. Ca. 1925

På fotopostkortet ses en herre med en stor målestok 
tæt på nogle meget høje planter. Planterne er tobaks-
planter. Lidt mere usikkerhed om planterne til højre, 
måske skorzonerrødder. Herren er måske lederen af 
FDB’s forsøgsstation i Fuglevad Karl A. Jørgensen 
(1858-1933), der havde suppleret sin uddannelse med 
længere varende ophold i USA, England m.fl. Allere-
de i 1899 nedsatte Karl Jørgensen sig som plantefor-
ædler i Lyngby.
   Efter forsøgsstationen ophør nogle år før K. Jørgen-
sen død blev forsøgsstationen solgt til ølforhandler 
Carl Hansen, der allerede i 1934 solgte ejendommen 
til Brita Drewsen (1887-1983) kunsthåndværker og 
fabrikant. Forsøgsstationen skiftede navn til ”Den 
blaa Fabrik”.

”Den blaa Fabrik”. Postkort. Ukendt udgiver og fotograf. No 78 207. 
Stemplet 1939. Privat samling.

   Kunsthåndværker Brita Drewsen, svensk født, kom 
allerede i 1914 til København, hvor hun med succes 
drev forretning med svenske møbler og tekstiler. I 
1925 blev Brita Drewsen kunstnerisk konsulent for 
Kaj Dessau (1897-1987), der i 1928 åbnede forret-
ning på Strøget, det senere Illum Bolighus. 
   I 1934 slog hun sig sammen med væversken 
Gudrun Clemens (1905-1953) for sammen at starte 
”Den blaa Fabrik”. Gudrun Clemens havde i nogle år 
haft væveværksted med flere ansatte, hvor der blev 
fremstillet kludetæpper i et selvstændigt design af 
høj håndværksmæssig kvalitet.  Der blev fremover 
vævede tæpper, møbelstoffer og boligtekstiler for 
et kræsent publikum. Alt fremstillet på hånvæve. I 
1965 sluttede det og firmaet flyttede til Glostrup.
Året efter i 1966 overtog Bjørn Wiinblad (1918-
2006) huset. Navnet på Højskolevej 5 blev ændret 
lidt til ”Det blå Hus” og en produktion af alskens 
keramik påbegyndt.
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Hos Bjørn Wiinblad. Foto Henning Andersen. Nov. 2016.

   I 40 år blev der produceret Bjørn Wiinblads me-
get karakteristiske keramik med de meget kende-
lige altid smilende ansigter og blomster, men især 
farvevalget vakte opsigt. Jeg tror, keramikeren var 
forårsforelsket hele året. Der blev oparbejdet et 
stort salg af den glade keramik vel nærmest til hele 
verden fra meget enkelt og billige stykker f.eks. 
smørebrætter, krus, tallerkner, platter m.m., større 
figurer 30-40 cm høje f.eks. serien de fire årstider 
til de enormt store unika figurer med forskellige pi-
genavne. Det blå Hus blev for småt og snart kunne, 
der ikke bygges mere til så produktionen så en del 
af produktionen fandt andre steder hen. Den gamle 
træbygning var også arkitekten Bjørn Wiinblads h

Motiv på juleplatte. Foto Henning Andersen. Nov. 2016             

To lysestager. Privat samling. Foto Umelik 2021.

Ved hans død blev der gjort store anstrengelser 
for, at Lyngby-Taarbæk Kommune skulle overtage 
”Det blå Hus” med funktion som museum med 
et åbent værksted med en beskeden produktion. 
Lyngby-Taarbæk Kommune sagde dog nej til til-
buddet, hvor nu en fond i hans navn har ført stedet 
videre.
   I slutningen af 2018 fandt Lyngby-Taarbæk 
kommune nu på, at et eller andet skulle der ske i 
forbindelse med den kendte kunstner, ville fylde 
100 år det år. På kommunalbestyrelsesmøde 16.11 
var punkt 16 på dagsordenen følgende: Igangsæt-
ning af proces for ændring af vejnavn for Højsko-
levej til Bjørn Wiinblads Vej.

Højskolevej – Bjørn Wiinblads Vej. Juli 2019.

Det Grønne Område skrev kort tid efter følgende: 
Højskolevej er fint, for det er det, den er. Argumen-
tet mod kommunen skulle støtte Bjørn Wiinblads 
Hus særskilt for nogle år siden var, at så var der 
ganske mange andre lokale kunstnere, der også 
skulle støttes, ligesom det var svært at drive et mu-
seum, der er bundet op på en kunstner. Argument 
kan måske udvides også at gælde vejnavnet – så 
skal der måske også være en Jane Muus – vej og en 
Palle Nielsen – allé. Måske ikke så dumt?

Her Bjørn Wiinblads Vej 5. Det blå Hus. Foto Umelik feb. 2021.

Resultatet blev. Vejen deles i to, så vejstykket Høj-
skolevej 15-19 bevarer navnet Højskolevej, mens 
vejstykket Højskolevej 1-13B og 2 - 12 ændrer 
navn til Bjørn Wiinblads Vej. Ja, politik er nu no-
get vanskeligt noget.
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Mandag den 1. marts fik Sinatur Hotel & Kon-
ference overrakt EU’s miljøpris i kategorien 
Miljømanagement for implementering af en 
omfattende bæredygtighedsstrategi. Prisen blev 
overrakt ved et virtuelt arrangement forestået 
af Danmarks Ingeniørforening IDA.  

   Siden 1987 har EU’s miljøpriskonkurrence 
uddelt miljøpriser til både private og offentlige 
virksomheder og organisationer, der arbejder 
med projekter, som fremmer innovative og bæ-
redygtige løsninger og initiativer. Formålet med 
EU’s miljøpriser er at skærpe opmærksomheden 
på innovative og bæredygtige løsninger i euro-
pæisk erhvervsliv samt at øge udviklingen af 
eco-innovation på tværs af de 27 EU-lande.  

Fokus på FN’s verdensmål
   Miljøpriserne uddeles hvert andet år, og i Dan-
mark er det Ingeniørforeningen IDA, der denne 
gang forestår priskonkurrencen i samarbejde 
med EU-kommissionen og Miljø- og Fødeva-
reministeriet. Prisuddelingen skulle oprindeligt 
have fundet sted i december sidste år, men blev 
udsat i håbet om en fysisk begivenhed. 

   Der uddeles en pris i tre forskellige kategorier; 
Bæredygtige processer, Miljømanagement samt 
Bæredygtige produkter og services. I 2020 har 
der på tværs af kategorierne været særligt fokus 
på virksomheder, der i særlig grad støtter op om 
FN’s verdensmål. 

   Sinatur tildeles miljøprisen for Miljømanage-
ment.
   Prisen for Miljømanagement gives til en 
virksomhed, organisation eller et projekt, som i 
særlig grad formår at implementere en strategisk 
vision, har klare mål og systematisk interessent-
dialog- og inddragelse. 

   Motivationen for at tildele prisen til Sinatur 
Hotel & Konference lød således: 

   Sinatur Hotel & Konference tildeles miljøpri-
sen for Miljømanagement for implementering 
af en meget omfattende bæredygtighedsstrategi, 
der indbefatter alt fra certificeret klimaregn-
skab for hele virksomhedens værdikæde, brug 

Sinatur Hotel & Konference vinder EU’s Miljøpris 

af solpaneler, brug 
af vindmøllestrøm 
fra egen vindmølle, 
bæredygtig ind-
købspolitik, fokus 
på genanvendelse i 
alle værdistrømme, 
leverandørsamarbej-
de om miljørigtig 
emballage, øko-
logi, drift af egen 
skov, inddragelse af 
bæredygtighedsam-
bassadører via ”Grøn 
Sinatur app” og et 

målrettet arbejde med formidling til kunder og øvrige 
netværk. Bedømmelseskomiteen ser en dedikeret og 
fokuseret indsats med klar vision og målsætninger, der 
arbejder med kontinuerlige forbedringer i retning mod 
en stadigt mere bæredygtig hotel- og konferencecenter 
drift.

   Et lys i mørket og motivation til at fortsætte den 
grønne rejse
Sinatur Hotel & Konference, der består af seks natur-
skønne hoteller, har altid haft et hjerte, der banker for 
det grønne og en vilje til at drive en ansvarlig forret-
ning:

   Vi er stolte af, at vi som virksomhed har formået at 
være frontløbere på den grønne rejse, som mange først 
for nylig har taget hul på. Naturen er og har altid været 
en vigtig del af den oplevelse, vi tilbyder, og derfor 
ligger det os meget på sinde at passe på den og drive 
hoteller på naturens præmisser. Det glæder os, at vores 
bæredygtige initiativer bliver hædret med EU’s mil-
jøpris og vi håber, at vi kan være med til at inspirere 
andre, udtaler Claus Nielsen, der er hoteldirektør på 
Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference, og fortsæt-
ter: 

   Miljøprisen er i den grad et lyspunkt i en tid, der er 
særlig hård for vores branche, hvor nedlukkede hoteller 
og restauranter har været hverdag i alt for lang tid. Det 
sætter heldigvis ikke en stopper for vores bæredygtige 
arbejde – og en pris som denne giver os blot ekstra mo-
tivation til at fortsætte rejsen og det ambitiøse arbejde 
med Sinaturs 2030-mål. 

Pressemeddelelse

Direktør Claus Nielsen foran hotellet med 
diplomet.
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   Det er der godt et halvt år til kommunalvalget, der 
i år finder sted den 16. november.
I den forbindelse er det interessant at høre hvad de 
politikere der stiller op til kommualvalget har at sige 
om de  forskellige lokale sager.
    I øjeblikket er vi underrepræsenteret i forhold til 
befolkningens størrelse. Der er rent faktisk kun 7 
medlemmer af den siddende kommunalbestyrelse 
der er bosiddende i Virum eller Sorgenfri, d.v.s. 1/3 
af  kommunalbestyrelsen, mens befolkningen i vo-
res område, hvis vi  tager nærområderne med, udgør 
omkring 40 %.
   Vi synes naturligvis vi har behov for en større 
lokal repræsentation, selv om vi også har en for-
ventning om at kommunalpolitikere arbejder udfra 
alle kommunens områder, men det ændrer ikke ved 
at man selv som kommunalpolitiker  har en større 
interesse i det nærområde man selv bor i. 

Kommunalvalg i november
Virum-Sorgenfri Avis dækker valget både før, under og efter

Mange af de politiske områder  dækker naturligvis 
fælles områder der ikke er afhængige af de enkelte 
bydele i kommunen, men drejer det sig f.eks. om 
lokal handel og planlægning, eller nye dagsinsti-
tutioner, kan det utvivlsomt være afgørende hvor 
politikerne bor i kommunen når områderne skal 
diskuteres og vedtages.
   Måske interessen fra politikerne var lidt større om 
mangelen på daginstitutioner i Virum og Sorgenfri 
eller interessen for bymidterne i Virum  og ikke 
mindst Sorgenfri, hvis de selv boede i området.

Tema for de politiske indlæg.

   Vi har lagt op til at de enkelte partier kan byde 
ind med deres ideer og holdninger til tre aktuelle 
områder for vores lokalområde og det første vi skal 
diskutere er netop muligheden for at skabe flere 
daginstitutioner i Virum og Sorgenfri.
Der er de seneste par år skabt ca. 300 nye boliger i 
Virum og Sorgenfri uden at der er taget højde for at 

der er et ekstra behov for institutionspladser.
Vi oplever og har gjort det længe, hvordan fortviv-
lede forældre ikke kan få deres børn passet i nær-
området fordi der simpelthen mangler pladser.
Vi ønsker derfor at politikerne tager stilling til 
dette problem og kommer med deres holdning og 
svar på løsning af dette problem, eller hvorvidt de 
mener det skal løses.
   For ikke at avisen skal fyldes med politisk stof 
vil vi præsentere politikernes holdninger gennem 
de næste fire numre. 
   Indslagene bliver præsenteret i avisen i den 
rækkefølge de indkommer og der er stillet  krav om 
artiklens størrelse så alle partier får  stillet samme 
spalteplads til rådighed.
   Evt. kommentarer til artiklerne og diskussion om 
dem, kan ske på avisens facebookside.

   Se i øvrigt vores oplæg til partierne her. Her kan 
du bl.a. se de andre områder som vi beskæftiger os 
med.

Afslutningsdebat.

   Virum-Sorgenfri Avis har i øvrigt inviteret alle 
partier til afslutrningsdebat på Virum Gymnasium 
den 4. november – en debat som plejer at være 
meget spændende og hvor alle partier normalt er 
repræsenteret.
Som noget nyt i år vil debatten blive streamet 
direkte.
Derudover udkommer en ekstraudgave af avisen i 
ugen før debatten.

af Hans-Jørgen Bundgaard

De politiske partier har spalteplads i avisen

Stort fremmøde ved afslutningsdebatten på Virum Gymnasium ved 
ved kommunalvalget i 2017
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Vi har tidligere mødt Otto Hansen her i avisen. 
Det var da Otto i 2020 havde optaget en film om 
en ældre dame på 90 år, som havde boet i Virum i 
70 år. Filmen blev vist udendørs på storskærm, og 
der var pyntet op med farvede lamper i træerne. 
Det blev en bragende succes.
Otto Hansen fik igen en idé og afsøgte, om der 
muligvis var interesse for at afholde en lysfest i 
Virum. Inspirationen kom fra den netop afsluttede 
lysfest i København, hvor Otto tænkte, at vi må 
kunne lave noget tilsvarende her i Virum.
Forhåndsinteressen viste sig at være overvælden-
de.

Lysfest skal skabe mere liv i Virum
Den lokale ildsjæl og lyskunstner Otto Hansen arbejder med at stable en lysfestival 
på benene til august. Virum og Sorgenfri skal feste.
Af Ruth Jacobsen

Så lige nu arbejder Otto videre med ideen og 
siger:
- Det skal være en årligt tilbagevendende begi-
venhed i Geels Haven, hvor der én dag om året 
– sandsynligvis i august - skal være oplysning 
af træerne med forskellige farver og laserlys. 
Samtidig er tanken, at der skal præsenteres kunst 

fra lokale kunstnere, og at der også skal være et 
80’er-hjørne med lys og musik fra tiden. 
- Der kan godt være mere liv i Virum, det kan en 
årlig lysfestival måske bidrage til, siger Otto Han-
sen
Lige nu pusler Otto videre med idéerne, der ind til 
videre kun er på tegnebrættet. 
- Bestyrelsen for kunstforeningen ’Åbne døre’ i 
Lyngby har vist interesse for at være med, og efter 
den første kontakt til Lyngby-Taarbæk Kommune 
ser de også positivt på en tilladelse til et arrange-
ment, siger Otto.
Hvad sker der nu?
Otto er i fuld gang med at søge efter sponsorer, 
store som små, der vil understøtte projektet og 
bidrage økonomisk til opsætning af lamper, strøm 
og udlægning af kabler til de ca. 50 lamper.

Flotte træer oplyst at Ottos lys

Flotte farver på Frederiksdalsvej
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Virum-Sorgenfri Avis og Virum-Sorgenfri Han-
dels og Borgerforening indbyder til fire festlige 
festdage.
Virum-Sorgenfri Dagene, som arrangementet 
hedder med undertitlen ”Byen vågner” er et stort 
arrangement hvor det er muligt at holde en stor 
fest, men som vi er vant til hver for sig.
Vi har naturligvis en forventning om at livet i 
Virum og Sorgenfri er normalt, når vi kommer 
frem til den 26-29 august i år. Det er de dage der 
vil danne rammen om et stort fælles arrangement 
i vores by.
Det er et håb at rigtig mange vil deltage.
Vi håber naturligvis, at vi på det tidspunkt lever 
et normalt liv, men er der stadigvæk begræns-
ninger kan arrangementet let deles op i mindre 
enheder.
Forretningerne kan flytte ud på gaden med rigtig 
gode tilbud og forhåbentlig lidt musik eller gøgl i 
gaden.

Virum og Sorgenfri skal feste.
Virum-Sorgenfri dagene ”vækker byen”

Det mangfoldige foreningsliv kan præsentere sig 
selv gennem arrangementer enten i det offentlige 
rum eller hjemme på egen adresse, hvor de kan 
invitere borgerne indenfor, for at vise hvad de 
står for.
Sportsklubberne kan afholde miniturneringer, 
Kirkerne koncerter eller foredrag, gymnasiet og 
skolerne kan holde åbent hus hvor de viser aktivi-
teter eller andet frem.
Mulighederne er mange og med knap en måned 
tilbage er det allerede nu man kan gå i tænke-
boks.

Avisen og Handels- og Borgerforeningen er koordi-
nator ved arrangementet og skriver naturligvis løben-
de om de tiltag de enkelte arrangører finder på.
Henvendelse og tilmelding til arrangementet sker på  
post@virumsorgenfridagene.dk .
Tilmelding til arrangementet koster 200 kr. der går 
til administration og markedsføring. Alle kan være 
med om det, så er et privat loppemarked eller et stort 
supermarked.
Der vil inden længe blive lagt et sæt regler op om 
arrangementet på www.virumsorgenfridagene.dk
Lav en brainstorm – vi glæder os til at I deltager så vi 
får en livlig by, der viser at vi kan holde sammen og 
styrke  det sociale liv i vores dejlige byer.

Af Hans-Jørgen Bundgaard

Høstfesten foran Virum Postkontor var i mange år en fast tilbage-
vendende begivenhed. Siden det gamle postkontor blev revet ned, 
er der ikke blevet afholdt høstfest i Virum

Ialt fire store byfester blev det til i Virumparken i årene 1996-2001. 
Her var brd. olsen fast band, bortset fra 2001, hvor de havde vundet det 
danske melodi gran prix.

Der har gennem årene været mange spændende arrangementer - Her 
optræder Charlie og Binalto fra Cirkus 3, ud for Virum Station.
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af Birgit Trillingsgaard

Vejret har været lidt udfordrende de sidste dage, 
så regner det, øv hvor surt, så skinner solen, nejjj 
nu er det forår, og jeg kan komme ud i haven og 
lege, så stormer det, og det kan jeg virkelig ikke 
lide. Når vi går tur i det danske vejr, især når det 
er koldt og vådt, så møder jeg jo af og til mine  
venner, men jeg hilser da også pænt på alle dem, 
som jeg ikke kender, men som måske kan blive 
mine venner, og så ser jeg med beundring på alle 
de fantastiske udgaver af hunde-tøj-mode, der bli-
ver præsenteret på sådan nogle dage. De ser bare 
så dejlige ud, de små og store drenge og piger, 
der går catwalk i sidste skrig inden for dækken og 
regntøj.

Jeg er ikke misundelig, for min mor ved, at jeg 
nægter at få tøj på, uanset vejret, selv min sele, 
som jeg skal have på, når vi træner agility, ha-
der jeg, og mor prøver at snyde den på mig med 
godbidder eller bagholdsangreb, men jeg har luret 
hende, så jeg er smuttet i skjul. Desværre er hun 
en gang imellem klogere end mig, så nu lusker 
hun selen på mig, mens jeg endnu ikke er stået 
op, og det betyder så, at jeg skal have den på i 
endnu længere tid. Jeg arbejder på at udtænke en 
ny taktik, for jeg elsker jo at komme til agility, 
men …..

Nu bor både min og mors gode ven Mogens på 
parallelvejen til Birkevang, og da vi tit slår vejen 
forbi til en snak og en tår kaffe (jeg får så 2 hun-
dekiks), så har jeg jo også venner på denne vej, 
og de holder, lige som jeg, øje med livet på vejen 
og giver deres besyv med, hvis det er påkrævet. 
Lige ved siden af Mogens bor Abby og Pippi, og 
deres bedste legekammerater Bølle og Terkel, 
som bor lidt længere væk, er tit på besøg, for 
deres mødre er veninder. De fire venner kommer 
også tit på besøg ved min havelåge og får de ”ob-
ligatoriske 5” snacks, og jeg tror, de i fællesskab 
har talt om, at den ide kunne de godt tænke sig at 
indføre også hjemme hvor de bor. 

Billedet nedenfor fortæller meget godt hvordan 

den første dag gik, og jeg vil nu holde et skarp blik for 
den nye mulighed for at få ”de obligatoriske 5” hjem-
me ved Abby og Pippi’s havelåge for fremtiden.

Fra venstre ses: Terkel – Abby – Bølle – Pippi. Dette billede har også 
været vist på fb.
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Kort nyt

Protest mod stort byggeri på stadiongrunden

En beboergruppe, stadiongruppen,  som består af 
bl.a. naboer til Lyngby Stadion, har sendt et brev 
rundt til alle husstande i området, med henblik på en 
underskriftsindsamling mod det store byggeri der er 
planer om på stadiongrunden. 
Stadiongruppen ønsker at bevare idrætsbyen som et 
grønt og rekreativt område og er bange for den store 
trafikmængde et større nyt byggeri på grunden vil 
medføre.
Du kan læse mere på www.lyngbyborger.dk

Virtuel repaircafe 
 
Grundet den fortsatte Corona-nedlukning, 
fremkommer Repair Café Lyngby nu med et nyt 
tiltag: ”Virtuel repaircafé”.

Har du en ting, der ønskes repareret gratis i stedet 
for at kassere den, så send en beskrivelse af din 
opgave ved at klikke ind på hjemmesiden: www.
repaircafelyngby.dk ,trykke på knappen ”selvhjælp”, 
udfylde skemaet og sende til adressen rep@
repaircafelyngby.dk. Herefter vil du blive kontaktet 
af en af caféen’s ”fixere”, som aftaler nærmere med 
dig, hvad der videre skal ske:  vejledning eller fysisk 
reparation. 

Der arbejdes virtuelt på repaircafe

Lyngby Idrætsby

Ny PYT bog på vej. 
 
Det var egentlig meningen at den næste PYT bog 
skulle udkomme i marts, men den nye udgivelses-
dato bliver onsdag den 21. april. 
Forfatter henrik Høyer-Hansen glæder sig til at 
præsentere bogen. Indtil videre kan de tidligere 
udgaver af bogen købes hos blomstershoppen på 
Virum Torv og hos Premierskilte på Sorgenfri 
Torv. 

Har du bemærket det 
 
Fra en opmærksom læser, har vi fået tilsendt et 
billede billede af muren fra den nye parkerings-
plads ud for Rema 1000 og Føtex. Se det selv 
næste gang du parkerer her.

mønstret på væggen
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   For en del vintre siden, gik jeg tur på stien 
tre-fire meter under Nybrovej i retning mod 
Furesøen – i mine egne tanker og med et termo-
krus kaffe i hånden. Det sneede og var glat, så 
jeg gik meget forsigtigt. Pludselig kom en sort 
BWM glidende ned oppe fra Nybrovej, og den 
landende på hovedet par meter foran mig. Så 
skal jeg da ellers love for, at jeg blev revet ud af 
mine tanker. Jeg smed termokruset i sneen og 

Da jeg nær havde fået en BMW i 
hovedet…

skyndte mig hen for at hjælpe passagererne – et 
nydeligt ungt par – ud af bilen. De var uskadte, 
men de var naturligvis chokerede og bekymrede 
over bilens tilstand. Øjensynligt havde den unge 
mand lånt bilen af sin far for at køre en tur i sne-
vejret med sin kæreste. Nå, men det hele endte 
godt. Og kort efter (tror jeg nok, det var …) blev 
der stillet en række stolper op langs stedet, hvor 
BMW en gled ned. 

   Hvad vil så så sige med denne lille historie? Jo: At 
jeg hilser opretningen af kantsten på Nybrovej vel-
kommen. Så er risikoen mindre for, at historien skal 
gentage sig. Måske havde det hjulpet med kantsten 
i en normal højde i stedet for de nuværende, som er 
helt i samme niveau som cykelstien, hvilket jo især 
er farligt om vinteren, når kørebanen er glat. Og det 
giver også cyklisterne på vejen en ekstra sikkerhed. 

Nye kantsten på Nybrovej. Lige nu er de meget høje men det hjælper 
lidt når vejbanen får ny asfalt.

Pilene viser hvor bilen kørte ned

Det er snart længe vejen har været halvt spærret
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Arne Christensen er 67 år og bor i et rækkehus 
på Baneledet i Virum. Som sådan er Arne en 
helt almindelig mand, men hans liv er ikke helt 
almindeligt. Arne er nemlig blind og har været 
det siden han fyldte 20 år. 

   Arne har dog aldrig ladet sit handicap hæmme 
ham. Arne har familie, arbejde, en aktiv fritid og 
er politisk engageret i kommunen. Han er formand 
for Danske Handicaporganisationers lokalafdeling, 
og han stiller op som kandidat for SF til kommu-
nalbestyrelsen ved valget til november 2021. Arne 
har i 40 år været passioneret langrendsløber, og i 
2016 var han den første blinde nogensinde til at 
gennemføre Arctic Circle Race, verdens hårdeste 
skiløb på 160 km i Grønland. Den næste store ud-
fordring bliver at være den første blinde, der løber 
på ski til Nordpolen – et vildt eventyr. Se mere på 
www.blindpioner.dk. 
   Arne tager disse udfordringer for at være en in-
spiration for andre blinde og for at vise omverden, 
at det er muligt at sætte sig store mål og gennem-
føre dem, selvom man er blind. 
    Som blind er Arnes hverdag også fuld af ud-
fordringer. Det er nemlig ikke alle steder i kom-
munen, hvor det er lige let at begå sig som blind. 
Der er ikke gjort meget ud af tilgængeligheden 

Blind eventyrer fra Virum

for blinde på Virum og Sorgenfri torve. Der er fx 
ingen ledelinjer eller opmærksomhedsfelter ved de 
to S-togsstationer. Det er særligt svært at orientere 
sig uden syn ved nedgangen til Sorgenfri Station. 
Her er asfalt uden taktile markeringer, og det er 
derfor rigtig svært at finde trappen. Uden ledelinjer 
og opmærksomhedsfelter er det også svært at finde 

forretninger, fx apoteket i Virum eller frisøren i 
Sorgenfri. Det er en meget stor hjælp, at der er aku-
stiske lydfyr på Virum Torv og i krydset Grønnevej/
Hummeltoftevej i Sorgenfri.
   Også gåturen fra hjemmet til Virum Station er en 
udfordring. Fortovet på Grønnevej er ujævnt og i 
ringe stand. Uforudsigelige ting som parkerede biler 
og udgravninger er særligt udfordrende. Helt util-
sigtet er kommunens renovationsordning visse dage 
blevet et forhindringsløb, når haveaffaldscontainerne 
er sat ud på fortovet til tømning.
   Arnes fokus på tilgængelighed er ikke kun rettet 
mod forholdene for blinde. Han tænker på alle, som 
skal færdes. Der er fx stadig flere butikker og sund-
hedsklinikker i Virum, hvor der ikke er niveaufri 
adgang. God tilgængelighed for handicappede er 
godt for alle, fx ældre med rollator, børnefamilier 
med barne- og klapvogne, mv. Der er behov for flere 
kommunale lokaler med teleslynge, som kan være 
helt afgørende for, at mennesker med hørehandicap 
kan deltage i aktiviteter, møder og kulturelle arran-
gementer. Arne ved, hvor vigtigt det er med tilgæn-
gelige omgivelser for at kunne leve selvstændigt og 
deltage i samfundslivet.
   Arne ønsker at gøre det lettere for alle med et 
handicap at komme rundt og begå sig i kommunen. 
Som formand for Danske Handicaporganisationer i 
Lyngby-Taarbæk Kommune, har Arne været med til 
at sætte fokus på tilgængelighed, så alle kan komme 
rundt og opleve vores kommune. 
   Vi ved rigtig meget om tilgængelighed, og den 
viden skal vi gøre brug af. Arne synes derfor, at det 
er fantastisk, at kommunen netop har besluttet at 
udarbejde en tilgængelighedsstrategi med tilhørende 
handleplan. 

Både i Virum og som her på Sorgenfri Station er der et stort pro-
blem med cykler der er smidt foran stationerne  og ikke placeret 
i cykelstativerne.. Det udover at være grimt et stort problem for 
blinde og svagtseende

Vejarbejder er et stort problem for blinde og svaghtseende.
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Læsernes indsendte billeder fra vort skønne område

Henriette Eiby Christensen

Ib Steen Olsen

Ruth Jacobsen
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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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