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Der er altid liv på Frilandsmu-
seet - side 16

Skovene grøn-
nes - benyt dit 
lokale
område
Mulighederne er mange både i 
skoven, på vandet, ved stranden 
eller i parkerne. 
Husk også at benytte de lokale 
spisesteder - de trænger til besøg 
og vi trænger alle til at komme 
ud fra vinterens mørke
indeklima. 
Vi glæder os og trænger alle til 
lidt varmere vejr, og ved du hvad 
- det er der lige om hjørnet.
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Hans-Jørgen Bundgaard.

   Jeg læste forleden en bemærkning på en face-
bookside, hvor en borger havde oplevet at hendes 
teenagedatter var blevet dårligt behandlet af en 
kunde, blot fordi forretningen ikke havde det hun 
skulle have eller det var for dyrt. 
Mange forretninger ansætter jo unge mennesker 
bag kassen eller disken, unge der gerne vil tjene 
lidt lommepenge og almindeligvis er høflige  og 
flinke overfor kunderne.
   Det er langt fra første gang, at unge ekspedienter 
bliver overfuset af kunder.
Det er ærgerligt, for hvor vi ellers i disse coronati-
der har lært at tage mere hensyn til hinanden, bør 
det også være et hensyn, som vi viser til alle uanset 
hvilket job vi bestrider.
   Hvis man reelt har noget at klage over i en butik, 
så gå til ”chefen” og lad det ikke gå ud over ekspe-
dienten, der jo blot udfører sit arbejde.
   Det har jo været interessant at opleve, hvordan vi 
alle med mundbind på, i virkeligheden har et fæl-
lesskab om man så kører i Tesla, eller en gammel 
folkevogn eller er 20 år eller 75.
Der er ligesom skabt et fællesskab. Et fællesskab 
der også har vist sin positive side ved, at vi viser 
en hjælpsomhed overfor dem der har været meget 

hjemme p.g.a. smittefaren.
Mange er kommet meget tæt-
tere på deres nærmeste, nogen 
synes måske det er for meget, 
men de fleste har skabt nye 
aktiviter hjemme og i nærom-
rådet,.    
  Vi skriver jo ofte i denne 
avis, at vi skal vise hensyn 
til hinanden – bl.a. begrundet 
i smittefaren, men lad os nu 
håbe at corona i det mindste 
også har skabt et fællesskab og en medmenneskelig-
hed, som vi alle kan nyde godt af. 
   Et fælllesskab og et hensyn der forhåbentlig vil fort-
sætte også når dagligdagen igen vender tilbage. Husk 
det når du handler.

Vis hensyn og  pas godt på hinanden
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   I sidste uge havde jeg besøg af amatørarkæologen 
Jesper Grand, ham der for en måneds tid siden gjor-
de sit livs største fund, da han sammen med Victor 
på 12 år fandt en 3.000 år gammel bronzeøkse på 
Møllemarken med sin metaldetektor. Jeg ville gerne 
høre nærmere om ”Virum Sorgenfris Historisk/Arkæ-
ologiske gruppe”, som han har dannet med støtte fra 
lokalhistorikeren Niels-Kristian Petersen. Da vi var 
bænket om bordet og havde fået skænket kaffe op, 
bad jeg Jesper fortælle, hvorfor han har lavet for-
eningen, hvem den er beregnet for, hvad almindelige 
borgere kan få ud af den, og hvilke konkrete aktivite-
ter, foreningen med tiden vil tilvyde.

Virum og Sorgenfri har fået en forening for alle med interesse for historie og arkæologi i 
vores nærområde
Af Kim Engelbrechtsen

Det er sjældent at se Jesper sidde ned som her, normalt er han  
altid på farten med og uden metaldetektoren. 

Inden besøget hos mig havde Jesper været nede ved Furesøen for at 
rense Hjortholm stenen, der var groet til med mos.

- I Virum-Sorgenfri er der så meget at se og finde 
af levn fra fortiden, lød svaret.
- Og det, avisen har været med til at sætte i gang 
ved at skrive om lokalhistorie og arkæologi, er 
yderst interessant - også set ud fra et foreningsper-
spektiv, nemlig at folk selv bevæger sig rundt, ser, 
spørger, muligvis samler f.eks. flint og keramik 
op, åbner skuffer og finder oldsager, undrer sig og 
sætter sig ind i tingene, aktivt er i gang og ikke 
blot er passive lyttere og deltagere ved foredrag , 
museumsbesøg og ture.
Hvilke konkrete aktiviteter har I planer om? 
- Vi har tænkt os at tilbyde folk i Virum-Sorgen-
fri guidede ture og detektorsøgning i deres haver 
efter genstande, tabt igennem tiden. En aktivitet, 
som vi kan gennemføre i samarbejde med Detek-
tor Lyngby. (Vi tilbyder dog ikke decideret have-
gravning!) 
- Herudover har vi planer om at have en bod i 
forbindelse med f.eks. ”Virum-Sorgenfri Dagene” 
(26.-29. august), hvor man kan komme og få iden-
tificeret egne fund. Herefter kan vi få dem kortlagt 
og registreret, så vi ved, hvilke folk, der igennem 
tiderne, har færdedes i området og få mulighed for 
at få kortlagt det gamle Virum.
- Vi vil på længere sigt lave et kort med billeder 
af historisk og arkæologisk interessante fund, for 
eksempel områdets gravhøje og steder, hvor der 
har været bopladser. 

Ny arkæologisk forening

fortsættes
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Bakken med de fire træer (overfor Spurveskjulet) kunne meget vel 
være en gravhøj, mener Jesper.

Da Jesper efter vores lange, hyggelige snak går igen 
– for at hente barnebarnet Harald i børnehaven, siger 
han:
- En anden ide kunne være at lave en skattejagt for 
børn – med metaldetektorer og fabrikerede ”fund” 
som karameller pakket ind i stanniol. 
Det lover godt for den nye forening, at Jesper har så 
mange kreative ideer, og avisen rapporterer naturlig-
vis løbende fra de kommende aktiviteter.

Her er link til foreningens side på Facebook: 
https://www.facebook.com/
groups/454062758995516

   På udstillingen ”Resonans” præsenteres et antal 
oliemalerier, der skildrer bylandskabet. Det hand-
ler ikke om byen som et spændende, æstetisk og 
arkitektonisk studie, men om, hvordan det san-
selige menneske fylder rummet ud med sit eget 
følelsesniveau. Værkerne fastholder hver især 
indtrykket af et sanseligt øjeblik. Måske et lysskær 
efter et regnskyl. Vi kender den karakteristisk nor-
diske tone, mødet mellem den disede regn og jord, 
skiftet mellem dag og nat og den melankolske 
gråvejrshimmel, der spejler sig i vinduerne.

   Søren Tougaard er uddannet fra Gerrit Rietveld 
Academie i Amsterdam. Han har deltaget i talrige 
udstillinger både i Danmark og i udlandet, bl.a. på 
Charlottenborg, Vestjyllands Kunstmuseum, Aar-
hus Kunsthal og Den Frie i København. Desuden i 
Holland, Spanien, Rumænien og Tyskland.

   Udstillingen i Portnerboligen ved Sophi-
enholm, Nybrovej 401, Kgs. Lyngby, åbner 
lørdag den 1. maj og slutter onsdag den 19. 
maj. Der er åbent tirsdag til søndag samt 
helligdage kl 12.-15.

På grund af de gældende restriktioner er 
der i øjeblikket begrænset adgang. Se op-
slaget ved indgangen til udstillingen.

Bylandskabets melankoli
Nu åbner Portnerboligen igen. Med en udstilling af billedkunstneren Søren Tougaard kan Lyngby Kunstfor-
ening igen byde indenfor.

Af Karin Sandvad, Lyngby Kunstforening
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   Udstillingen ”Helt Ærligt” handler om masker: Na 
sminker sig. Med forskellige symboler fra alverdens 
kulturer og fra hverdagen er masken deres inspirati-

Maskespil
Kunstnergruppen Na, der består af billedkunstnerne Astrid Randrup og Nellie Park, er de hel-
dige kunstnere, der som de første i år på helt sædvanligvis kan åbne Lyngby Kunstforenings 
udstilling i Cobra-rummet.
Af Karin Sandvad, Lyngby Kunstforening

on. De afmærker et sanseligt og ekspressivt udtryk 
i ansigtet.
   På udstillingen vises en installation med en video 
og en opstilling af stenskåle og pigmentsminke.

Astrid Randrup er uddannet fra Det Fynske Kunst-
akademi. Hun arbejder tværfagligt med kunst, 
scene, lyd og undervisning.
Nellie Park er uddannet fra Det Kongelige Danske 
Kunstakademi. Hun er skulptør og performance-
kunstner.

   Udstillingen i Cobra-rummet ved Sophienholm, 
Nybrovej 401 A, Kgs. Lyngby, åbner onsdag den 
28. april og slutter søndag den 9. maj. Der er åbent 
tirsdag til søndag kl. 11-17, torsdag kl. 11-19. St. 
Bededag kl. 11-17.

   På grund af de gældende restriktioner er der i øje-
blikket begrænset adgang. Se opslaget ved indgan-
gen til udstillingen.

   Lions genbrugsbutik i Virum på Frederiksdalsvej 
107 ved det gamle Telefonhus har været lukket ned i 
næsten 10 måneder i forbindelse med covid 19. Men 
butikken åbner igen lørdag den 8. maj fra kl. 10 til 
12 og vil så holde åbent hver lørdag fra 10 til 12 
ligesom før covid 19. 
   Inden genåbningen vil Lions sørge for rengøring, 
oprydning og indrette forholdene, så myndigheder-
nes krav kan overholdes med afstand, antal kunder i 
butikken, brug af mundbind og hygiejne. 
Lions Butikken er en væsentlig del af Lions Virums 
indtægter, som går ubeskåret til velgørenhed. 
Margrethe Frank, der er formand for Lions gen-
brugsudvalg, fortæller om, hvad man gør, når ens 
butik må holde lukket i så lang tid. E-handel er 

Lions Butikken åbner igen 8. maj
Af Kaare Lausteen

løsningen, når den fysiske 
butik må holde lukket. 
Så Margrethe her fundet 
effekter i butikken, taget 
billeder og sat dem til salg 
på bl.a. DBA. Det har væ-
ret et stort arbejde, men har 
også givet resultat. 
- Det bliver nu rart, at vi nu 

igen også kan holde butikken åben og møde vore 
kunder, siger Margrethe. 
   De varer, der sælges i Lions butikken, er nyt og 
gammelt, porcelæn, glas, pynteting, bøger og me-
get, meget mere, men ikke møbler. Det er der ikke 
plads til. De effekter, der sælges, er hovedsaligt 
doneret af borgere her i lokalområdet. Lions Butik-
ken tager igen imod salgbare effekter hver lørdag 
mellem 10 og 12 eller efter nærmere aftale. 
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   Brug en bybil og slip for 2-timers p-begræns-
ningen i Lyngby - eller hent din delebil ved 
Lyngby Station.
   Går man sydpå under tunnelen ved Lyngby 
Station og derefter til højre, kommer man til 
Lehwaldsvej.
   Her vil man møde et skilt med teksten ”Re-
serveret til delebiler – kun med delebilslicens”. 
Parkeringspladserne på Lehwaldsvej er en del 
af en forsøgsordning, hvor offentlige p-pladser 
reserveres til delebiler.
   Samtidig bliver det muligt for bybiler med 
licens at parkere ubegrænset på alle offentligt 
ejede parkeringspladser med tidsbegrænsning på 
to timer eller derover.

Delebil og bybil
Pressemeddelelse - Lyngby Taarbæk Kommune

Vi vil høste erfaringer til permanent ordning,
Som led i Lyngby-Taarbæk Kommunes arbejde 
mod en fossilfri transportsektor i 2050 ønskes 
flere forskellige former for dele-mobilitet i kom-
munen. Derfor godkendte kommunalbestyrelsen 
i efteråret 2020 en 1-årig forsøgsordning for par-
kering af delebiler (foreninger m.stampladser) 
og bybiler (private ordninger) på offentligt ejede 
parkeringspladser.
   Politikerne ønsker at høste erfaringer med 
dele-og bybilsordningen, inden en evt. perma-
nent ordning fastlægges. Dette skyldes bl.a. det 
relativt lave antal af parkeringspladser i Lyngby 
bymidte.
   Nu åbnes der op for, at de forskellige udbydere 
af by- og delebiler kan erhverve licens til by- og 
delebiler via kommunens hjemmeside.
Gratis for bybiler på el – billigt for de andre
bybiler at parkere på offentligt ejede parkerings-
pladser med tidsbegrænset parkering i to timer 
eller mere. Gebyret for licenser til bybiler på 

diesel eller benzin fastsættes til et årligt gebyr på 195 
kr. pr. bil. mens gebyret for licenser til bybiler på el 
fastsættes til et årligt gebyr på 0 kr. pr. bil.
Lyngby-Taarbæk Kommune står kun for udstedelsen 
af by- og delebilslicenser. Spørgsmål til andet end by- 
og delebilslicenser skal derfor rettes til udbyderne af 
by- og delebiler, som løbende vil blive offentliggjort 
på kommunens hjemmeside. 
   Forsøgsordningen kører indtil april 2022.
https://www.ltk.dk/borger/trafik-og-veje/parkering/
delebiler
   Mere information: Leise Jebahar 2482 6300 
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…..kommer søndag d. 9. maj som Søndags-matiné 
på Kulturstedet Lindegaarden i Bondebyen!

   Om torsdagen d. 6.maj kommer de nye retnings-
linjer for musikfremførelse og mere publikum. Vi 
tror derfor på, at det vil være muligt at gennemføre 
forårets sidste Søndags-matiné d. 9. maj kl. 15-
17, så billetsalget er åbent med et reduceret antal 
billetter, for dig, der tørster efter live-musik! 
Alle coronaregler vil selvfølgelig blive overholdt, 
også med fremvisning af vaccinations- eller nega-
tiv test/pas!
   (I værste fald bliver billetprisen refunderet ved 
aflysning.)  https://billetfix.dk/da/e/baun-on-beat-
les-2, eller på www.kulturstedetlindegaarden.dk

   Baun on Beatles. Den populære og efterspurgte 
trio, ‘Baun/Møllerhøj/Brohuus Trio’ gæster igen 
Kulturstedet Lindegaarden med en nyindspillet CD 

Baun on Beatles

i baglommen: Baun on Beatles: At the Village. 
Oplev en rigtig koncert igen, og det én udover det 
sædvanlige, når trioen live spiller Søren Bauns iøre-
faldende og jazzede arrangementer af bl.a. Beatles 
klassikere. Så er vi i gang igen!
Line up: • Søren Baun: klaver og sang • Andreas 
Møllerhøj: bas • Ulrik Brohuus: trommer.

Af Niels Halse

Ny lokal vandsportsklub
Holdtilmeldingen for 2021 er netop åbnet
Af Anissa Mohrath, Watersport Denmark

Så er der mulighed for at 
blive medlem og tilmel-
de sig træningshold i 
den lokale Vandsports 
klub. Det er den bil-
ligste og bedste måde 
at komme i gang med 
vandsport på.
Holdstart på de fleste 
hold 11. maj 2021.    Til-

melding skal foregå inden holdstart, og der er et 
begrænset antal pladser. Så vent ikke for længe, for 
sporten er populær.
Ønsker du ikke holdtræning, kan du stadig høste 
godt af fordelene ved medlemskabet, som byder på 
masser af klub-arrangementer, fællesskab, unikke 
oplevelser, rabataftaler og meget mere.
Læs mere om holdene på http://watersport.nemtil-
meld.dk/
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af Niels-Kristian Petersen

Lidt lokalhistorie 
Lidt langt væk fra lokalhistorien, men alligevel. NB? 

   I forrige nummer af VirumSorgenfriAvis, nem-
lig d. 16. april, var der en historie om mit møde 
med Tronfølger Margrethe og Prins Henrik på 
Håbets Ø i Grønland i 1971. Jeg havde selv sendt 
en længere artikel til Hendes Majestæt Dronnin-
gen, selvfølgelig med en fødselsdagshilsen, og 
forleden dukkede dette op i min postkasse.

   Så en lille historie mere fra Grønland inden 
jeg vender tilbage til lokalhistorie? I forbin-
delse med oprydning, hvad er utroligt svært 
for en gammel mand – jeg falder i staver – og 
det kommer til at tage alt for lang tid, dukkede 
denne meget specielle bog op med en meget 
spændende dedikation.
 

Om Alabamaekspeditionen 
1909-12. 
 
   Alabama-ekspeditionen var en dansk undsæt-
ningsekspedition til Nordøstgrønland i et forsøg 
på at finde savnede og måske skibet Alabama 
der lagde navn til ekspeditionen.

Skibet Alabama, der lagde navn til ekspeditionen.

Under oprydningen der tager så forbasket lang tid, da jeg/man gik/vil 
gå i stå hele tiden for lige at se en ekstra sidste gang i bogen, der plud-
selig nu er på vej til bogcontaineren på Firskovvej i Lyngby
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”Til min trofaste Ven og gamle Kammerat i Grønland Ivar P. Iversen 
med Tak for femogtyve Aars Venskab, din hengivne Ejnar Mikkelsen.”

   Det måtte jeg undersøge nærmere, om ikke denne 
bog med fugtskade og dedikation, var værd at gem-
me.
   Bogen blev købt i et antikvariat i Oslo for kr. 
200,00. Men da bogen kom, havde Toldvæsenet 
behandlet købet, fordi firmaet havde glemt kommaet! 
Det kunne have været en dyrt indkøb for en fattig 
studerende og sluttet bogsamlingen.

   Jeg fandt bogen oprindeligt udgivet i 1913 med 
titlen ”Tre Aar paa Grønlands Østkyst. Senere 
genudgivet som FARLIG TOMANDSFÆRD af 
Ejnar Mikkelsen. Gyldendal. 1. oplag 1955.

Ejnar Mikkelsen og Ivar. P. Ivarsen.

De to mænd, det handler om, er polarforsker Ejnar 
Mikkelsen (1880-1971) og maskinassistent i mari-
nen Ivar P. Iversen (1883-1968), der under ”Ala-
bama ekspeditionen” 1909-12. Ivar P. Ivarsen kom 
med på et ”afbud”, da en af de andre ekspeditions-
deltagerne blev syg på Island. De ikke nåede frem 
til den aftalte tid for afhentning, så ekspeditions-
skibet Alabama måtte afsejle uden dem, der måtte 
tilbringe de næste to år på Grønlands østkyst 
under ekstreme klima- og overlevelsesforhold.
   Men inden Ejnar Mikkelsen skrev Farlig To-
mandsfærd skrev han allerede i 1934 ”De øst-
grønlandske Eskimoers Historie. Gyldendalske 
Boghandel. Nordisk Forlag. 1934. I mit beskedne 
bibliotek har jeg denne bog med den helt unik-
ke signering, som får ekstra tyngde, når man får 
kendskab til de to spændende menneskers ind-
byrdes forhold. Hvad mon de to mænd ikke har 
oplevet?
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Ivar P. Iversen. Ejnar Mikkelsen.

   I en sort/hvid tv-udsendelse med Karl Bjarn-
hof (1898-1980) fortæller Ejnar Mikkelsen og 
Ivar P. Petersen om deres lange kamp sammen 
for livet på den grønlandske østkyst igennem 

tre år. Jeg har set udsendelsen flere gange, hvilket gjorde 
mig endnu mere nysgering på at finde ud af mere om de 
to meget forskellige mennesker senere liv.  Ejnar Mik-
kelsen, der hele tiden spørger Ivar P. Ivarsen: Kan du 
huske Ivar?  F.eks. da jeg stjal din kæreste.  De havde et 
foto med et hold piger på husholdningsskole og havde 
hver valgt en kæreste. Så fortæller Ejnar Mikkelsen 
historien uden, at Ivar P. Ivarsen blander sig. Måske var 
det derfor ”ikke at blande sig”, de klarede sig igennem 
den lange isolation på Østgrønlands kyst.
   Ejnar Mikkelsen fortsatte resten af livet i en tæt relati-
on til Grønland. Var bl.a. med til at oprette Scorebysund 
i 1925. Ivar P. Ivarsen  fortsatte sit liv i flåden, men kom 
aldrig mere til Grønland.
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Kommunalvalg i november 
følg kandidaterne her i avisen

  Virum-Sorgenfri Avis har bedt de enkelte partier 
tage stilling til 3 forskellige spørgsmål, der specielt 
vedrører Virum og Sorgenfri: 
I de næste 3-4 udgaver lægger vi spalteplads til 
artikler til partierne udfra flg.” 
 
” Her vil vi bede om, at politikerne tager stilling 
til fortsat udvikling af vore byområder i Virum og 
Sorgenfri.Det gælder både udvikling af de projek-
ter,  der ligger på tegnebrættet og udvikling af den 
lokale infrastruktur mellem vore to bydele og
mellem Virum og Sorgenfri og resten af kommu-
nen, især med hensyn til cyklisterne.”
   

Alle partier kan komme med en artikel i forhold til 
de fremsendte retningslinier. Artiklerne fordeles ov-
ver de næste aviser efter først-til-mølle princippet. 
Artiklerne bliver også lagt ud på facebooksiden: 
Kommunalvalg i Lyngby-Taarbæk Kommune 2021 

Af Hans-Jørgen Bundgaard

   Lokallisten henvender sig 
til alle borgere i Lyngby-Ta-
arbæk, som et lokalt alter-
nativ til de landsdækkende 
partier. Spidskandidaten Lars 
Bisgaard fortæller: Vi bræn-
der for hele Lyngby – Taar-
bæk, som vi stolt og ærligt, 
vil arbejde hårdt for.

Ny lokalliste stiller op til kommunalvalget

Med vores programpunkter, har vi 100% fokus 
lokalt. Vi er også listen uden plakater, som er vort 
bidrag til et bedre miljø.
   Lars Bisgaard fortsætter:
”Jeg vil gerne bryde den tradition, at det er et 

landspolitisk parti der ved, hvad der er bedst for lokal-
området. Med lokallisten står jeg frit og har ingen an-
del i de nationale eller tidligere lokale aftaler, som ofte 
spænder ben for at træffe den rigtige lokale beslutning 
for fremtiden.
Beslutninger skal tages for fremtiden – ikke fortiden.”

Om institutioner
   Lokallisten ”Vores kommune”,  har ikke haft mulig-
hed for at  sende en artikel til dette nummer da de ikke 
har været informeret om mulighederne, men er med 
når vi igen tager fat på  en ny artikelserie i næste nr. af 
Virum-Sorgenfri Avis.

Af Hans-Jørgen Bundgaard
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   Der bliver så småt åbnet mere op i Virum Kirke, 
og det betyder, at der nu er flere aktiviteter på 
programmet, som selvfølgelig alle tager hensyn 
til de gældende retningslinjer. Der er igen konfir-
mandundervisning, der er lasagnegudstjenester 
udendørs, der er fællessang i det fri ,og babysal-
mesang og morgensang begynder igen om ikke så 
længe. Og så må der igen synges salmer til guds-
tjenesterne. 

Babysalmesang i kirkesalen
   Babysalmesang har den sidste tid foregået på 
zoom, men fra mandag d. 10. maj er der igen 
sang, musik og leg i kirkesalen sammen med Ro-
semaria Rex. Der er efterfølgende kaffe og hygge 
i krypten. Der vil være afstandskrav og begrænset 
deltagerantal, og man kan tilmelde sig på rosema-
riarex@gmail.com

Lasagnegudstjenester
   Inden sommerferien er der to sjove og hygge-
lige lasagnegudstjenester for hele familien på 
programmet. Torsdagene d. 6. maj og 10. juni kl. 
17.00 er der udendørs lasagnegudstjeneste, hvor 
sognepræst Kristian Tvilling og kirke- og kom-
munikationsmedarbejder Marlene Kejser tager 
jer med på eventyr i Bibelens fortællinger. Der 
er både en tur på Noas ark og en rejse i Jesus’ liv 
på programmet. Og så er der selvfølgelig lækker 
lasagne til alle efterfølgende. Tilmelding på www.
virumkirke.dk.

Lasagnegudstjenester, fællessang og babysalmesang
Virum Kirke åbner op for flere aktiviteter i takt med, at samfundet genåbner. 

Fællessang i det fri
   Det traditionsrige arrangement ”Fællessang og 
frokost” flyttes til juni ud i det fri – noget vil være 
som det plejer og andet ikke. Der vil som altid være 
et varieret og skønt sangprogram med introduktion 
til og baggrund om alle sangene. Som sædvanlig vil 
organist Knud Rasmussen sætte sig til tangenterne, 
Annette Welner finder violinen frem, og Marlene 
Kejser smører stemmebåndet til en god omgang 
fællessang. 
Det nye ved arrangementet er, at det foregår i grønne 
omgivelser ude foran kirken, og at der i stedet for 
frokost serveres kaffe, te og kage. Arrangementet 
foregår mandag d. 14. juni kl. 14.00-16.00, og man 
tilmelder sig på www.virumkirke.dk.

Fysisk og digital højmesse hver søndag
   Der er fortsat fysisk højmesse hver søndag kl. 
10.00, men det er efterhånden i mere normale ram-
mer, hvor der igen må være salmesang, og hvor der 
ikke er tidsbegrænsning. Der er også nadver i en 
alternativ form. Den fysiske højmesse livestreames 
på kirkens YouTube-kanal, så man også kan følge 
med hjemmefra. Man kan altid holde sig opdateret på 
Corona-retningslinjerne på kirkens hjemmeside.

Et efterår fyldt med aktiviteter
   Til efteråret ser alting forhåbentligt mere normalt 
ud, og så vil kirkens program igen være spækket med 
spændende aktiviteter. Efter sommerferien kan man 
fx deltage i Skattejagt og bålaften, minikonfirmand 
for 4.-klasser, foredrag, koncerter, studiekredse og 
meget andet. 

Af Marlene Kejser
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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
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Videoserie fra Frilandsmuseet
Tekst & Foto: Jan Carlsson

Denne gang linker vi til en samlet film med en 
række huse og gårde. I løbet af den kommen-
de sommer optager vi endnu flere huse, som vi 
bringer her i avisen fra efteråret. Skulle du få lyst 
til selv at se og fornemme de spændende gamle 
smukke bygninger og deres interiør, så gå en tur 
på Frilandsmuseet, følg med på deres hjemme-
side og se hvilke specielle aktiviteter, der bliver 
afholdt.

Lige nu er der gang i meget ude på 
museet. Der bygges, der tækkes og nye 
hegn bliver rejst af gartneren.
Brugsen ligner ikke helt sig selv … 
men midt i det hele går seks helt unge 
lam rundt. De er ligeglade med alt den 
hurlumhej. De skal bare løbe rundt, 
lege med hinanden, nyde solen og så 
hen og få en tår hos moderlammet.
Tre af lammene er marsklam, og man 
ser tydeligt at de har mere uld i panden. 
En lok der hænger ned. De tre andre er 
helt almindelige.

Frilandsmuseet - Den iboende magi
Af Thomas Leo Hansen

Alder
Man kan næsten ikke tale om alder her. 
Dog er det et faktum, at de små kræ kun 
er mellem en uge og tre uger. To af dem 
har fået navne, Clementine og Frank. De 
andre små kan man døbe som man vil.

Her er hestevognen på en dejlig varm efterårsdag. I vognen sidder tolv aktører 
... klar til at underholde og forklare, hvordan livet levedes omkring 1812. 

Her ligger de to lam nok så nydeligt. Både Clementine og Frank kigger spændt op mod hovedind-
gangen. Det ser ud til, at de er godt tilfredse med tilstrømningen af de mange gæster. De har meget 
fornuftigt lige fundet den plet, hvor der ligger lidt halm. Det luner godt her i den spæde forårssol. 



af Birgit Trillingsgaard
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Gennem det sidste år er Freddie jævnligt kommet 
på besøg ved havelågen sammen med sin mor, 
de bor på Fyrrevang, og vi er blevet rigtig gode 
venner, Freddie og jeg. Jeg har sagt til mor, at når 
Freddie kommer til lågen, skal han have noget 
særligt lækkert. 

”Hvorfor det?” spørger mor.
”Fordi han er min ven”.
”Javel… hvad så med de andre 15 hunde, der 
kommer til havelågen, er de så ikke dine venner?”
”Jo da, hvorfor spørger du om det?”
”Skal de så ikke have noget lækkert?”
”Jo, men Freddie …..”
”Nej” siger mor, ”..nu stopper du, her gør vi ikke 
forskel, og det kan du lige så godt lære, forstår du 
det?”
”Ja” siger Lexi og slår skamfuldt blikket ned, 
”men det var slet ikke sådan, jeg mente det, for 
jeg elsker alle mine venner ved lågen, og alle skal 
have noget særlig lækkert”.

Den lille samtale mellem hund og herre førte til, 
at Freddie og mor kom til eftermiddagskaffe i 
mandags i det skønneste solskinsvejr på den første 
rigtige dag, vi kunne sidde i haven. På et tids-
punkt, da godteskålen var tom, fik vi begge to en 
gulerod, men den form for slik var Freddie godt 

nok ikke vant til. Jeg elsker gulerødder og gik straks 
til biddet, men Freddie kiggede først på guleroden, 
så på mig og så på guleroden igen, han anede ikke 
hvordan man gjorde. Jeg viste ham, hvordan man 
bruger fortænderne til at bide over med, og til sidst 
lærte han det, så nu spiser han også sund slik – tror 
jeg !!!!

Lexi byder Freddie velkommen i haven

:Lækre, sprøde, kølige gulerødder er sund slik

Freddie i læring …..
fortsættes
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Har det åbne fængsel nogen fremtid i det danske 
straffuldbyrdelsessystem?
Hvilken kendt politiker afsonede sin straf i Horse-
rød Statsfængsel?
Hvilken betydning havde Horserødlejren ved 1. og 
2. verdenskrig?
Hvorfor har foredragsholderen dagbogsoptegnelser 
fra Horserød Statsfængsel?
Findes der et museum i Horserødlejren?
Interesserer du dig for Danmarkshistorie?

Hvis du ikke kan svare på disse spørgsmål, kun-
ne du overveje at besøge HALDs saloner og høre 
”Horserødlejrens historie 1917 – 2021.

Læs mere på www.birgithald.com og bestil billetter 
til en spændende aften med foredrag og mad.

Halds saloner er igang igen

Torsdag den 27. maj 2021 kl. 17.30 - 20.00
Frilandsmuseets Restaurant, Kongevejen 100, 2800 
Kgs. Lyngby.

Anders Weirup.

Virum-Sorgenfri dagene er godt på vej

   De første interesserede har henvendt sig – lad os 
håbe, rigtig mange vil være med, så vi kan få nogle 
hyggelige dage, og fejre at dagligdagen er ved at 
vende tilbage.
  Du kan hente folderen her, så du kan præsentere din 
forening, skole, institution, forretning og andre for 
idéen og få meldt jer til.  Jo flere des bedre.  

Det kunne jo være hyggeligt at du som Virum-Sor-
genfri borger kan blive præsenteret for de forskel-
lige foreninger i området, evt. med åbent hus, en 
koncert, et sportsstævne, nogle gode smagsprøver 
– ja mulighederne er mange det er kun fantasien der 
sætter grænserne. 

Af Hans-Jørgen Bundgaard

… af garvet læremester
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Kort nyt

Bådfarten åbner 13. maj

Så begynder der endelig at være nogle ting, man 
kan se frem til! Der er forår i luften og med foråret 
følger sæsonstart for Bådfarten! Vi glæder os til at 
byde jer velkommen ombord fra d. 13 maj, ... 
- og der selvfølgelig styr på det hele! Vi tager kun 
cirka det halve antal gæster med for at sikre god 
plads. Der er ekstra rengøring, masser af håndsprit, 
og du skal selvfølgelig huske dit mundbind. 

Lyngby-Taarbæk forsyning meddeler: 

MANGLER DU PLADS TIL PLAST I 4-KAM-
MEREN? 
Så må du gerne stille en klar sæk med plastaffald 
ud sammen med din 4-kammerbeholder på tømme-
dagen. 
Du skal ikke binde den fast, men blot sætte den ved 
siden som vist på billedet. Ordningen gælder kun 
plast.

Lys i vinduet – en god og gammel tradition 

   Traditionen med lys i vinduerne eksisterer stadig 
og selv om det ikke er mange, der kan huske 4. maj i 
1945, er det stadig vigtigt med den symbolværdi der 
er, i at tænde lys i vinduerne denne aften først i maj.
   Det er vigtigt, dels for at mindes de der kæmpede 
for Danmark og satte livet på spil, for at vi efterføl-
gende kunne leve i et frit land,.Det er også vigtigt, at 
vi gennem disse lys i vinduerne markerer, at en fred i 
Danmark ikke må tages for givet, men at vi hele tiden 
skal sikre den gennem bl.a. internationalt samarbejde.             
   Vi skal være  med til at styrke et verdenssamfund 
,som desværre altid har været præget af krige, og at vi 
bliver nødt til fortsat at være med, for at mindske de 
spændinger der er i verden – også selvom vi er et lille 
land.

Badebroen  bliver sat op

Det forlyder nu, at badebroen ved Frederiksdal bliver 
sat op medio maj – så de badlystne igen kan få en 
dukkert fra broen. Det var kommunens side af sagen.
Vi kan så håbe at vejrguderne også kender dette tids-
punkt, så vand, vejr og vind gør det sjovere at bade.
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Rubrikannoncer
 

Støt det lokale handelsliv Byens billigste annoncer
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GRINEREN
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