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God placering til FDF Virum i
væbnermesterskabet - side 13

Er du klar til Virum-Sorgenfri
Dagene 26-29 august?

Ny sushi restaurant på Sorgenfri
Torv - side 24

Niels-Kristian fik kulturprisen 2021
Vi var med da vor historieredaktør Niels-Kristian Petersen fik kulturprisen overbragt af borgmester Sofia Osmani. Se side 5
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Costa del Furesø
Sikke en sommer vi er igang med.
Knap var kalenderen rundet 1. juni, før solen begyndte at skinne fra en skyfri himmel - og det har
den næsten gjort lige siden.
Hvad kan vi forlange mere.
Vi har alle haft det hårdt som mennesker, det seneste års tid, og nu kan vi jo håbe på at vi alle igen
kan leve normalt som vi var vant til det før 2020.
Vi ved, at rejserne udenlands, så småt er begyndt,
men mon ikke de fleste stadig foretrækker ferie
herhjemme, så vi undgår de mange restriktioner der
er i rigtig mange lande syd på.
Vi har jo også mange spændende steder i Danmark og vi bor selv i et område, med så mange
naturskønne steder og seværdigheder, at vi faktisk
ikke skal rejse langt for at opleve noget i ferien.
I den forbindelse er vi sammen med Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening ved at udgive tredie
oplag af velkomstfolderen, der normalt udleveres til
alle nye der flytter til kommunen, men i år også er
planlagt til at blive udleveret til de mange turister
der forhåbentlig kommer og besøger vores område.

Folderen udkommer, når
skolernes sommerferien
starter
Den udgave af avisen du
sidder med nu, er den sidste
inden sommerferien.
Vi er klar med en ny avis
den 1. august. Indtil da,
samler vi stof ind, så har du
noget på hjerte fra lokalområdet eller en rejse, eller
sker der noget i din forHans-Jørgen Bundgaard.
ening, klub eller hvad det
måtte være, så send det endelig til redaktionen, for
selv om avisen går på sommerferie, er redaktionen
stadig igang – og vi planlægger helt nye spændende
tiltag til avisen i efteråret, men mere om det i august
måned.
Redaktionen ønsker alle borgere i Virum og
omegn – alle vore gode læsere, leverandører og
annoncører en rigtig god sommer.
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Niels-Kristian fik årets kulturpris.

Vi besøgte Niels-Kristian Petersen i forbindelse med den fornemme pris.
Tekst og foto: Hans-Jørgen Bundgaard

Jeg havde hørt en lille fugl synge om, at der
var en fornem pris på vej til Virumgade. Derfor
besøgte jeg vor gode redaktør af historiske indslag
til et lille møde i hans køkken.
Niels-Kristian Umelik Petersen er jo blevet en
velkendt person i bybilledet gennem de seneste 10
år, ikke mindst efter, at han blev pensionist.
Beskæftigelsen som lokal historiker blev en del af
det otium, som altid er en god ting at være forberedt på, når man går på pension.

ællinger.
Niels-Kristian er en travl mand, som udover sit
forfatterskab gerne laver guidede ture i lokalområdet
og holder foredrag og ikke mindst laver sine faste
indlæg i vores lokalavis.
Det er vi naturligvis rigtig glade for, da vi mener at
disse indlæg sammen med de mange bøger, er med
til at fastholde historien for eftertiden, fra vores lille
landsbysamfund i Virum til den store forstad som
Virum og Sorgenfri idag har udviklet sig til.
Som han selv siger: Der er ikke mange virumborgere der kan fortælle at de er vokset op på en gård i
Virum med et fungerende landbrug.
Kulturprisen 2021 blev givet til Niels-Kristian bl.a.
for det omfattende forfatterskab og den er naturligvis fuldt fortjent. Vi ønsker Niels-Kristian tillykke
med prisen og glæder os til fortsat at modtage de
spændende artikler som vi troligt får indleveret til
hver eneste avis vi udsender, og som vi ved, at rigtig
mange af vore læsere er meget glade for.

Niels-Kristian Petersen ved sit skrivebord

Niels-Kristian fortalte, at han var blevet rådet til at
finde på en god hobby eller interesse så han ikke
som pensionist ville gå i stå - og i stå er Niels-Kristian aldrig gået.
At han først i en sen alder er blevet forfatter, skyldes givetvis hans lange CV som jeg blev præsenteret for.
Han har simpelthen ikke haft tid til at skrive så
meget før.
Til gengæld har der i erindringen været opsamlet et større lager af fortællinger og viden fra hans
mange aktive år, så der har været masser at komme
ud med, når først han kom igang med at skrive.
Som ægte Virumborger, født og opvokset på den
gule gård på Virumgade (idag kaldet Kærgården)
og igennem rigtig mange år bosiddende i huset
overfor, er det naturligt, at man med næsten 80
år på bagen har rigtig mange historier at fortælle
om og fra Virum. Niels-Kristian har således gået
på Virum Skole, været FDFer i Virum, og på den
måde også haft tilknytning til Virum Kirke. Som
arkæolog har Niels-Kristian en stor interesse for
fortiden, omend det er den lidt mere nære fortid,
han beskæftiger sig mest med i sine bøger og fort-

Borgmester Sofia Osmani overrækker Niels-Kristian Petersen kulturprisen
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Borgmesteren overrakte priser i byrådssalen
Det var ikke kun kulturprisen, der blev overrakt, Borgmester Sofia Osmani havde travlt
med de afsprittede håndtryk
Tekst og foto: Hans-Jørgen Bundgaard

Den 14. juni var vi til prisuddeling på rådhuset.
to af modtagerne var fra Virum, de øvrige var fra
hhv. Lyngby og Lundtofte.
P.g.a. Corona var der tale om en lidt anderledes
overrækkelse, under mere beskedne rammer, end vi
var vant til, men det blev alligevel en rigtig hyggelig aften.
Udover kulturprisen på 10.000 kr., der gik til vores
historieredaktør Niels-Kristian Petersen (Læs artiklen på side 5) blev der uddelt følgende priser:

og Musikprisen, der gik til den unge virumborger
Albert Ronnenberg Kirk fra Musikskolen.

Idrætslederprisen, som gik til Hanne Klausen
fra Lyngby Dans
I forbindelse med uddelingen spillede vinderen af musikprisen Albert
Ronneberg Kirk sammen med sin trio et lille stykke af en israelsk komponist. Albert spiller piano.

I år blev der også uddelt foreningsprisen som gik
til Lundtofte Medborgerhus venner

Ungdomslederprisen, der gik til Charlotte
Møller fra De grønne pigespejdere i Lyngby

Virum-Sorgenfri Avis ønsker
dem alle tillykke!

Alle de glade prismodtagere sammen med Borgmester Sofia Osmani og
formand for kultur- og Fritidsudvalget Mette Schmidt Olsen
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Så blev sommeren sunget ind
Mandag den 14. juni var der fællessang i det fri ved Virum Kirke
Tekst og fotos: Kim Engelbrechtsen

Solen skinnede fra en semiblå himmel, mens
en flok sanglærker fremførte viser og salmer udenfor kirken. Akkompagneret af organist-Knud og violinist-Anette. Det blæste en
halv pelikan – ja, faktisk en hel pelikan. Stakkels
Knud måtte sætte noderne fast med klemmer og
klisterbånd. Men festligt var det, og kommunikations-Marlene var her der og alle vegne og havde
kreeret en flot folder med sangene. Der var alt

fra svenske viser og salmer til Sebastians ”Vårvise”
på programmet. Tilslut sang vi Benny Andersens
”Svantes lykkelige dag” (Om lidt er kaffen klar.)
Meget apropos, for derefter stod den på kaffebord
med jordbærtærte.
Kirken har sangarrangementer tre gange om året. To
gange fællessang og frokost og en enkelt fællessang
og middag. Den næste fællessang og frokost er d. 27.

En formiddag med Cirkus på Solgården
Tirsdag den 8. juni var noget anderledes på Solgården
Der skal ske noget andet, hvad med cirkus?
Måske er et helt cirkus lige stort nok til Solgården.
Men vi fandt et mikro-cirkus siger Tommy
Wedel, formand for Solgårdens Musikalske
venner.
Cirkusdirektør Suzanne Berdino ankom med 6
dresserede hunde og en dresseret gris samt
hr. ”Tribini” der også viste et fantastisk sæbe-

bobleshow.
Lidt trylleri med et rør med plads til én flaske, hvor
der blev 10 flasker tryllet frem. Det gode gamle
ballondyrs nummer var ligeledes med og flere gæster
fik et ballondyr med hjem.
De herlige hunde viste alverdens kunster, såvel som
grisen der kunne spille bowling og rydde op.
En formiddag fyldt med sjov og ballade, og sådan skal
det være. Alle fik smil på læben, det er tiltrængt efter
den lange corona-periode, hvor der ikke var meget, der
kunne afhjælpe ensomheden
hos de ældre.
Naturligvis er det lavkomik, men vi er stolte over, at vi
underholdt 70-80 personer denne tirsdag.
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Lidt lokalhistorie
Fra Det Gamle Virum
af Niels-Kristian Petersen

Forleden havde jeg besøg af redaktøren af Virum-Sorgenfri Avis. Han skulle tage et foto af
mig, der skulle bruges i anden anledning her i
bladet. Vi snakkede og snakkede - vi er begge to
Virumborgere - men lige pludselig stoppede den
gamle redaktør Bundgaard op og sagde til den
gamle skriver: ”Der var da et eller andet anderledes i Virumgade i dag, da jeg kom kørende. Der
manglede noget?”.
Jeg havde, da ikke hørt om nogle større forandringer i gaden på det sidste, men efter megen
snak, fandt vi ud af, at det var et specielt gulkalket
hus, der engang lå i gaden med den nordlige gavl
helt ude i gadeforløbet, han savnede. Det er revet
ned for mere end 50 år siden.

Virumgade i den vestlige ende, hvor du i baggrunden ser Virum gamle
skole. Den lå, hvor de beskyttede boliger ligger i dag, nemlig trekanten
Virum Stationsvej, Virumvej og Skolebakken. Den gamle skolebygning
brændte i 1936, da en nytårsraket satte sig fast i stråtaget. Af de tre huse
th i fotoet er de to vestligste også nedrevet. Det sidste, nr. 60, er i dag
bevaret. Her lå Virum første skolebygning Prinsesseskolen fra 1721.
Skolerne her i LTK har nu 300 årsjubilæum. Ukendt fotograf. Ca. 1930.
Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.

Her er huset, Hans-Jørgen Bundgaard savnede, for foden af Smedbakken. Ja, sådan vil vi gerne huske vinteren i gamle dage. Ukendt
fotograf. Ca. 1940. Privat samling

Da jeg var barn, blev huset kaldt Rohdes/La
Cours hus, og var oprindelig et gammelt tofamilies landarbejderhus med en rød postkasse på den
gulkalkede gavl, som folk bemærkede ved passage på vej til købmanden lidt længere mod øst i
gaden fra ”Pandekagehuset”. RJ: Skal man forstå,
at købmandens hus er ’Pandekagehuset’? Teksten
er ikke præcis. I ”Vejviser for Lyngby-Taarbæk
Kommune 1923” står der: E.V. Rohde, Arbmd, C.
G. Nielsen, Arbmd, C. Jensen, Husejer, Arbmd og
A.M Brodersen, Enke.

Maleri af Axel Melskens (1894-1956). Virumgade set fra hjørnet af
Gammel Kaplevej mod nordvest. Oliemaleri på masonit. 32x41 cm.
Ca. 1945.M567. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.
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Melskens boede på det tidspunkt længere mod øst
på Virumvej, det der i dag er Virumgade 13B.

Nabohus. Røgmadens hus Virumgade 27a. Brostensbelægning markerer landsbyen Virums brønd Foto. Umelik.

Maleri af Axel Melskens (1894-1956). I Virumgade på Smedbakken
set mod øst mod købmanden og gadekæret. Ca. 1945 51x68 cm.
M568. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

Her i nabohuset, i dag kendt som Røgmandens
hus, A. Gudmandsen Asylmoder Enke eft Snedker.
Om Madam Gudmand har min far fortalt mig. Hun
havde en lille last, nemlig børnenes madpakke, hvis
de havde en sådan en med. Han havde gået i Virum
gamle skole, der lå for enden af Virumgade.
Rohdes hus er nu erstattet af 27B og 29 ud til gaden. Foto Umelik. 15.6.2021.

Samme sted 15.6.2021. Foto Umelik

Rohdes hus er nu erstattet af 27B og 29 ud til gaden. Foto Umelik
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Stilekonkurrence på Virum Gymnasium
I sidste nr. af avisen bragte vi vindernes svar på stilekonkurrencen, hvor de havde skrevet om
at være ung under coronaen. Vi bringer her de sidste 3 stile (delt 3. præmie)
Kære bedstemor
Af Bertram Lehmann Jensen, 1 m

Savn
Når Corona er slut, så vil jeg kramme dig som
aldrig før. Det er otte måneder siden, vi sidst har
besøgt dig og bedstefar. Jeg har haft et stærkt bånd
til jer begge, siden jeg var helt lille. Det er hårdt at
være adskilt fra nogen, der har været så stor en del
af ens liv. Jeg savner virkelig den glæde og tryghed, jeg altid bliver fyldt med, når vi kommer på
besøg.
Din ungdom
Du er en mærkelig bedsteforælder. Du er ikke en
af dem, der altid idealiserer fortiden. Jeg er nok et
mærkeligt barnebarn, for jeg elsker rent faktisk at
høre om din ungdom. Jeg husker stadig tydeligt en
af de sidste gange, vi sås. Du fortalte min søster og
mig om dit barndomshjem, du viste os det endda.
En smuk gård midt på en mark, 200 meter fra den
jyske hede. Der voksede du op og mødte bedstefar,
da du var omkring min alder. I blev gift, og fik kort
derefter min far. Gad vide, om tingene var lettere,
da du voksede op? Jeg synes i hvert fald, at der er
mange usikkerheder som ungt menneske i 2021.
Den nye hverdag består af Corona-tests og isolation. Vi unge aner ikke, hvad fremtiden bringer, på
godt og på ondt.
Livet går videre
Selvom det har været et hårdt år for mig, bedstemor, har det også været lærerigt. Når jeg tænker
mig om, har Corona og medfølgerne til pandemien
givet mig et bedre indblik i mig selv. Jeg kender
mig selv bedre. Jeg føler mig også mere taknemmelig over, alt det jeg har, og når vi engang kommer ud på den anden side, vil jeg aldrig mere tage
de små ting for givet, og alle de fremtidige kram
jeg nu engang må få af dig, vil jeg heller ikke tage
for givet.

Længslen og glemslen
Af Camilla Beck Christensen, 1.b

Når det bliver nu
Når corona er slut så vil jeg leve mit liv. Jeg vil ikke
bare nøjes med at være halvt i live og sidde dag ind
og dag ud, foran en skærm der suger livslysten ud af
mig. De venner jeg nu ikke har set i, Gud ved hvor
lang tid, vil jeg samle. Hele bundtet og holde et brag
af en fest. Jeg vil danse og drikke til den lyse morgen
helt uden at skænke restriktioner og endeløse pressemøder den mindste tanke. Ja, faktisk vil jeg næsten
skide på restriktioner og retningslinjer. Jeg vil uddele
kram til alle, også flere end det er høfligt at give. Og
så, når festen er brændt ud, de sidste dåser er tomme
og alle, selv dem der gik i brædderne før 12, er gået
hjem. Der vil jeg huske tilbage på tiden, før alt dette
var muligt. Aldrig nogensinde vil jeg glemme.
Nok gemt, men absolut ikke glemt
Uanset hvor dement og gammel jeg bliver, vil jeg aldrig glemme at sætte pris, på alt det man må. De tider
hvor restriktioner og pressemøder var det eneste, der
bare var nogenlunde spændende i hverdagen, vil for
altid være et overstået kapitel. Knuden, der med tiden
havde vokset sig større og større, og til sidst næsten
fyldte hele rummet i maven, vil langsomt meget
langsomt blive løsnet. Som et nys der langt om længe
vælter ud. Men i en lysere og forhåbentlig mindre
fastfrossen fremtid vil jeg stadig huske glimt af denne coronatid. Altid vil en følelse af noget uforklarligt
og kvælende ligge gemt.
Sådan, endelig nu
Men nu vil jeg smække den livssugende computerskærm ned med en følelse af tilfredsstillelse. Rejse
min krøllede masse af en krop op fra stolens tiltrækningskraft. Mine først slæbende, tunge skridt. Senere
lettere, og til sidst svævende skridt vil som en bil på
autopilot føre mig ud af buret. Lægge den mørke,
tunge, søvndyssende lugt af hoodies, der trænger til
at blive vasket bag mig og møde den sprængfarlige
forårsbrise med åbne arme og missende øjne. Hele
min krop vil eksplodere i en miniatureversion af
Big Bang, af indtryk, eufori og uendelig frihed. Jeg
vil forsvinde som en fjern prik ud ad den måbende
hoveddør. Måske jeg aldrig kommer tilbage til denne
virkelighed, i hvert fald ikke lige foreløbig. For nu
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Virum Gymnasium - stilekonkurrence

Tilbage til fællesskabet Farvel Corona!
Af Rose Reimers Dahl, 1.h

’Når Corona er slut, vil jeg…’
…tage den maske af, der har berøvet mig min
identitet, stoppe den så langt ned i skraldespanden, som jeg kan, og så vil jeg træde ind ad
VG´s døre med et smil så bredt ,så mundvigene
sprækker. At kunne vende tilbage til et fantastisk
fællesskab, bestående af både lærere, elever
og alle dem, der er tilknyttet VG, er den bedste gave, man kan ønske sig. Endelig at kunne
sidde i et stemningsfyldt klasselokale igen, med
baggrundsstøj fra grin og hyggesnak, kridtet
på tavlen og ca. 30 blyanter, der flittigt skriver
derudad. Det er den hverdag, jeg ser frem til at
vende tilbage til. Små ting, jeg ellers ville have
taget for givet, er nu blevet essentielle behov,
jeg vil værdsætte højt.
Lettelse
’Når Corona er slut, vil jeg…’
…være lettet over endelig ’at kunne ånde frit’
og ikke længere at skulle gå rundt i en anonymiseret og udtryksløs menneskemængde. Lettet
over ikke længere at skulle sidde limet fast til
skrivebordsstolen, omgivet af de samme fire
vægge og glo ind på et hav af frosne 2D Lectio-billeder af klassekammeraternes ansigter. Jeg

vil også være lettet over ikke at skulle vandre ad de ensrettede gange, men rent faktisk komme de andre elevers
ansigter i møde.
Jeg vil også være lettet over, at dagene får en ny variation, med nye input og en følelse af at have vundet friheden tilbage.
Erfaring
’Når Corona er slut, vil jeg…’
…kunne kigge tilbage på, hvad jeg har lært af denne
udfordring. Jeg vil sandsynligvis indse, hvor meget
fællesskabet egentligt betyder. Jeg vil også indse, at de
berømte sætninger, man har hørt så tit: ”at livet ikke altid går, som man tror” og ”at man ikke skal tage ting for
givet”, rent faktisk har en vigtig betydning og et relevant
budskab, specielt i disse tider.
Selvom vi i skrivende stund stadig er præget af, at Coronaen dirigerer os rundt, må vi holde fast i h,vad VG står
for - ”Viden og Glæde”.
Viden udvider vores horisont og giver os indsigt i nye
og spændende ting. Endda Coronaen giver os ny læring
og viden. Glæden er vi alle ansvarlige for, både hver for
sig og sammen. Glæde smitter, og ved at sprede glæde
kan vi sammen motivere hinanden til at komme igennem de sidste kampe med onlineundervisning, mangel
på fester og gåen glip af de sjove VG-traditioner.
Ved at huske på, at det at opsøge viden og at sprede
glæde, er en del af vores eget ansvar, så er vi med til at
fastholde VG-ånden.

Støtteforeningen Virumgårds venner er igang igen
Af Hanne B. Hansen

Efter den lange nedlukning har Støtteforeningen Virumgårds Venner holdt sit første arrangement søndag den 16. maj.
Underholdningen stod Heine for med en flot
række kendte sange og viser, som mange kunne
synge med på.
Selv om vi på grund af restriktionerne holdt
koncerten udenfor på pladsen foran Ple-jecentret
Virumgård, havde et dejligt veloplagt publikum
på ca. 65 personer trodset det lidt kølige vej
og var mødt op. Det holdt heldigvis tørvejr, og
solen viste sig også indimellem.
I dagens anledning var flaget hejst, og foreningen bød på et glas boblevand til de fremmødte.

Gensynsglæden og
den gode stemning
viste, at alle nu har
brug for at komme ud
og mødes med andre
i hyggeligt samvær
omkring en fælles
oplevelse.
For Støtteforeningen Virumgårds Venner, hvis formål
bl.a. er at skabe trivsel og glæ-de for beboere, pårørende
og omkringboende borgere gennem underholdende og
sociale arrangementer, var det dejligt at komme i gang
igen og føle, vi gør en forskel.
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FDFerne fra FDF Virum mødtes til VM i Leg
Det blev en Kristi Himmelfartsferie fyldt med leg, samarbejde og fællesskab
FDFerne fra FDF Virum mødtes til VM i Leg
Det blev en Kristi Himmelfartsferie fyldt med
leg, samarbejde og fællesskab for FDFerne fra
Virum, der deltog i finalen i FDFs Væbnermesterskab,
VM i Leg.
FDFerne fra FDF Virum blev udfordret i både
samarbejde, kreativitet og udholdenhed, da de
denne weekend dystede i finalen i FDFs store
Væbnermesterskab, VM i Leg. Undervejs skulle
de fx kravle højt til vejrs på Himmelstigen, holde
fødderne tørre i balancekajakken og afprøve deres
evner som målscorere på den vertikale boldbane.
Tid til oplevelser og fællesskab
Sammenlagt 1100 deltagere, fordelt i små patruljer og spredt ud i fem forskellige finalebyer,
deltog i VMs afgørende slag, der var kulminationen på fire måneders intens konkurrence over
nettet. Her har børnene hele foråret løst opgaver i
deres lokale FDF-kreds og på den måde indtjent
point.
I weekendens finale skulle børnene over tre
dage dyste på 30 hæsblæsende og kreative poster,
knuse koder, opklare mysterier og forcere forhindringer, der krævede både mod og samarbejde til lands, til vands og i luften.
- Jeg kan godt lide VM, fordi der er en hel masse sjove poster og konkurrencer, og vi skal selv
finde vej rundt til dem, fortæller Ida på 11 år fra
FDF Virum.
Patruljekammeraterne Kassandra og Liva bakker op:
- Posterne er forskellige - og man skal kunne
mange forskellige ting og hjælpe hinanden som
hold for at gennemføre. Det er sjovt at være sammen med sine venner en hel weekend og opleve
det hele i fællesskab!
Både børn og voksne legede med
Voksne frivillige ledere har fulgt patruljerne
helt fra konkurrencens start, og de tog del i finalens discipliner på lige fod med børnene. Hverken
børn eller ledere vidste på forhånd, hvad weekendens mange poster ville byde på.
De mange frivillige voksne ledere var med for
at give børnene den ultimative oplevelse til årets

Et af holdene der deltog fra FDF Virum

Væbnermesterskab.
Omlagt finale
Væbnermesterskabsfinalen afholdes under normale
omstændigheder som ét samlet arrangement for alle
deltagere, men var i år omlagt til et helt nyt, lokalt
format, der i stedet fandt sted i fem forskellige byer.
Patruljerne bestod af otte personer, der bevægede
sig rundt i hele byen. Det skete for at sikre, at arrangementet overholdt alle gældende retningslinjer for
foreningsaktiviteter for børn og unge under corona.
Finalen afsluttedes søndag med en fælles virtuel
gudstjeneste og kåring af vinderholdene, som børnene
fulgte online.
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Kommunalvalg i november
følg kandidaterne her i avisen
Af Hans-Jørgen Bundgaard

Virum-Sorgenfri Avis har bedt de enkelte partier
tage stilling til 3 forskellige spørgsmål, der specielt
vedrører Virum og Sorgenfri:
I aviserne i august og september lægger vi spalteplads til
” Her vil vi bede politikerne tage stilling til de
unge i Virum og Sorgenfri: Hvordan sikrer vi,
at der er lokale aktiviteter til de unge i Virum og
Sorgenfri. Fritidsklubberne har ændret strukturen meget, Club 10 er lukket –hvad gør vi for at
sikre fortsatte aktiviteter for vore unge mennesker.”
Alle partier kan komme med en artikel i forhold
til de fremsendte retningslinier. Artiklerne fordeles

ovver de næste aviser efter først-til-mølle princippet.
Artiklerne bliver også lagt ud på facebooksiden:
Kommunalvalg i Lyngby-Taarbæk Kommune 2021
og kan frit diskuteres her.

Omkring udviklingen af Virum og Sorgenfri Bymidter
Af Martin Vendel Nielsen, kandidat til kommunalbestyrelsen (k)

I denne valgperiode er der i forbindelse med nybyggeri kommet flere beboere til
i såvel Virum, som i Sorgenfri.
Indkøbsmulighederne er også blevet væsentligt forbedret – der er tre nye supermarkedskæder i bydelene at handle i og et fåtal af butikslokaler står tomme. Handlen i bydelene har oplevet en opblomstring, hvilket er til glæde for alle os, der bor
her, og for de handlende ikke mindst, som oplever fornyet optimisme.
I den kommende valgperiode er der ikke udsigt til større boligbyggerier i Virum,
men der er også sket meget de sidste par år.
Nogle borgerne mener, at der er sket for meget, andre, at der er sket for lidt.
Byggeriet på posthusgrunden indeholder 19 ejerlejligheder, pendlerparkeringspladser og snart bliver cykelstien bag byggeriet klar med trappe til nordperronen.
I Sorgenfri blev de 130 nyopførte lejelejligheder i Hummeltofteparken med Lidl i stueetagen hurtigt udlejet, mens det er gået mere trægt med salget af ejerboligerne i byggeriet i form af rækkehuse mod Sennepsmarken.
Dertil kommer ikke mindst Basecamp med 639 studieboliger, 48 seniorboliger og 69 gæsteboliger, som
har også givet bydelene mange nye beboere.
Et unikt byggeri med en offentlig sti på taget, som allerede er blevet hædret med flere arkitekturpriser.
Det ser endnu ikke kønt ud på hjørnet af Kongevejen og Frederiksdalsvej (Kongevejen 205-209), hvor der
i forbindelse med tankstationen er en række tomme grunde mod nord. Tilbage i 2014 på ejerens opfordring
blev der vedtaget en lokalplan på hvilket grundlag ejeren endnu ikke har valgt at realisere et erhvervsbyggeri
med ny tankstation.
Det er ærgerligt, men vi ønsker ikke at give lov til væsentlig mere byggeri - selvom øgede byggeretter
sikkert kunne få et projekt hurtigt i gang.
Efter en inddragende borgerproces med bl.a workshops og andre aktiviteter vedtog kommunalbestyrelsen i
foråret 2020 grundlaget for en ny helhedsplan for Sorgenfri Bymidte. Endnu mangler ejeren at komme med
et udspil til fremtiden for Sorgenfri Torv, som kan rummes indenfor de udstukne rammer og dermed danne
grundlag for en ny lokalplan.
Igen er rammerne nok mindre end ejer kunne ønske sig - vi holder dog fast i, at byggeriet ikke skal være
for massivt.
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I forhold til infrastrukturen vil den nye kommunalbestyrelse bl.a skulle forhold sig til eventuelle hastighedsbegrænsninger på udvalgte strækning i bydelene.
Fornyelsen af Virum Torv med rundkørsel venter endnu på at blive realiseret. Folketinget har vedtaget, at
S-togets fremtid er førerløs med mulighed for en højere frekvens og forhåbentlig også med færre forsinkelser i fremtiden.
Det efterspørger mange, som har oplevet at blive efterladt på perronerne. Det er også nødvendigt at tage
en debat om parkeringsforholdene. Mange ejerforeningerne, andelsboligforeninger, almene boligforeninger,
private udlejningsejendomme og private grundejere har enten ingen eller ganske få parkeringsmuligheder på
egen grund.
Stiger antallet af biler yderligere, vil fremkommeligheden for alle trafikanter blive endnu sværere end den
allerede er på mange villaveje. Derfor skal vi overveje, om vi skal pålægge ejerne at etablere parkering på
egen grund.
Det skylder vi os selv og ikke mindst de bløde trafikanter til fods og på cykel, da trafiksikkerheden er på

Fornyelsen af Virum Bymidte er udskudt til 2023
På seneste kontaktrådsmøde blev det oplyst at planerne for etablering af ny rundkørsel i
Virum og fornyelse af selve bymidten er udskudt til 2023
Af Hans-Jørgen Bundgaard

Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening
(VSHB) deltog den 31. maj i det halvårlige kontaktrådsmøde med kommunen.
På mødet diskuteres planlægningen af Virum
Bymidte. Det blev tilbage i 2017 vedtaget at ændre
Virum Torv fra et vejkryds til en rundkørsel. Derudover skulle der laves en del forbedringer omkring
området mellem Skovridergårdsvej og Virum Torv,
således at hele området fik et løft, så det hele kunne
stå klar til posthusgrunden blev færdigbygget.
Selve processen startede i 2012 hvor VSHB sammen med kommunen indkaldet til et borgermøde
i Virunhallen – I de efterfølgende år blev afholdt
adskillige workshops, byvandringer, lokale møder
m.m. for at borgerne havde reel indflydelse på projektet.
På kontaktrådsmødet er projektet blevet diskuteret
hver eneste gang og vi sidder der bl.a. fordi vi stadig
ønsker at være en medspiller, og sikrer at de områder som borgerne ønskede under de mange møder
nu også kommer med i planerne.
Desværre viste det sig på det seneste møde, at hele
projektet er forsinket og dermed først ville kunne
etableres i 2023.
Foreningen syntes det er stærkt utilfredsstillende
at det er forsinket yderligere, når projektet ligger
klar til udarbejdelse og pengene er bevilget tilbage
i 2017, at Virum bymidte bliver nedprioriteret så
meget.
På mødet blev også diskuteret Sorgenfri Torv,
hvor VSHB havde fremsendt et brev til kommunalbestyrelsen og bygherren, der gik på at man hurtigst

muligt tog hinanden i hånden, og hver især gav sig
lidt, så vi kunne komme videre med projektet ikke
mindst af hensyn til forretningerne. Vi må erkende, at kommunalbestyrelsen var blankt afvisende
for at ændre noget som helst ved lokalplanen som
den lå nu, også selv om det ville gå ud over forretningerne.
Af andre punkter var tilladelser til arrangementer i parkerne, hvor VSBH følte at de tilladelser
der i dag blev givet, er for restriktive og dermed
kunne skræmme nogen væk fra at holde arrangementer.
Tilladelserne blev umiddelbart givet så det var
umuligt at afholde et arrangement, men selve formen på tilladelsen ændres ikke, men til gengæld
kunne man i forbindelse med hvert enkelt arrangement have en dialog med forvaltningen, om de
særlige punkter det var nødvendigt at ”overtræde”.
Det endelige referat fra mødet kan læses på foreningens hjemmside når det er færdigt.
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Koncert med klavertrio

Kom og oplev de tre fremragende musikere, violinisten Aleksander Kølbel, cellisten Tobias
van der Pals samt pianisten Pål Eide.
Af Marlene Kejser

Kom og oplev de tre fremragende musikere,
violinisten Aleksander Kølbel, cellisten Tobias
van der Pals samt pianisten Pål Eide til en skøn
koncert i Virum Kirke søndag d. 27. juni kl.
15.00.
Violinisten Aleksander Kølbel er uddannet på
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med
videre studier på bl.a. Sibelius Akademiet i
Helsinki og Menuhin Academy i Schweiz. Han
har været ansat i Det Kgl. Kapel og DR Symfoniorkesteret, men er desuden særdeles aktiv som
kammermusiker og har som sådan optrådt i flere
lande i Europa samt i USA.
Cellisten Tobias van der Pals er født i Lund i
Sverige og er uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med videre studier i udlandet
hos blandt andre Frans Helmerson og Johannes
Goritzki. Han har spillet mange koncerter i bl.a.
Tyskland, Sverige og Schweiz, har udgivet
adskillige CD’er og er blevet meget rost for sine
fortolkninger af J.S. Bachs Cellosuiter.
Den herboende norske pianist Pål Eide fik med
sin CD-udgivelse ”Grey Clouds” sit internationale gennembrud, idet den fik en række opsigtsvækkende anmeldelser i den internationale
presse. Han har således i de senere år haft mange
opgaver som solist og kammermusiker i flere
lande og er lige vendt hjem fra Rusland, hvor
han var solist i Grieg klaverkoncert.
De tre musikere vil ved denne lejlighed bl.a.

fremføre Franz Schuberts store ”Klavertrio i Es-dur
opus 100”.
Der er gratis adgang til koncerten, og man kan reservere billetter på www.virumkirke.dk. Overskydende

Violinisten Aleksander Kølbel, cellisten Tobias van der Pals samt pianisten Pål Eide.

Grønnevej 83 · 2830 Virum · Tlf.: 45 83 45 30
Få personlig og kvalificeret
rådgivning hele døgnet.
www.elholmbegravelse.dk
Uddannede og certificerede bededamer

LONE ANDERSEN
CHRISTINA GAUGUIN
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Som sognegrænserne er lige nu, ligger en del af
Lyngby Kirkes sogn i Sorgenfri. Det drejer sig om
området øst for banen. Der er ganske vist mulighed for, at grænsedragningen ændres, da det selvfølgelig er åbenlyst for alle, at ’det nye Sorgenfri’
måske mere naturligt kunne tilhøre Sorgenfri
Kirkes sogn. Men ind til videre er det en fornøjelse, at vi kan byde Lyngby Kirke velkommen her
på avisen med aktuelle nyheder.
Katrine Lypart har fremsendt en længere liste af
mangfoldige aktiviteter, der foregår med udgangspunkt fra Lyngby Kirke. De aktiviteter, der ved
avisens udgivelse, 19.6.2021 fortsat er mulige at
deltage i, fremgår her:
Barselsforedrag under åben himmel
Kære forældre
Ta’ jeres babyer med, mød andre forældre på
barsel og få nogle nye input.
Her er plads til både barnevogne, mos og bleskift.
Der afholdes 3 udendørs foredrag af 30 min varighed på tirsdage kl. 10.00-11.00, se neden for.
Efter foredragene vil der være lidt at spise og
drikke.
Det er gratis at deltage. Jeres familie og venner
er også velkomne!

Datoer: 22. juni, 6. juli og 3. august
Mødested: Sognegårdshaven, Stades Krog 9, 2800 Kgs.
Lyngby
Tilmelding: Kirkekontoret på tlf.: 45 87 53 76
Foredragsholdere:
Sognepræsterne ved Lyngby Kirke: Julie K. Goldschmidt,
Jørgen Demant og Cecilia Lotko Pontoppidan
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22. juni: ”Bibelske forældre”
ved Julie K. Goldschmidt
Bibelen er ikke bare en fortælling om verdens skabelse og om de første slægter, den er en stor fortælling
om vores forfædre.
Vi kan føle os direkte forbundne med bibelens personer, fordi vi deler skæbne med dem og kan spejle os i
deres livshistorier.
Hør om Adam og Eva som flygtninge og hippieforældre, om Rebekka og Isak som curlingforældre og om
Maria og Josef som forældre og bonusforældre.
6. juli: ”Hvorfor lade mit barn døbe”
ved Jørgen Demant
Mange nye forældre følger ikke deres forældres og
bedsteforældres tradition: At lade deres barn døbe.
Det med tro og kirke står ikke så stærkt i deres liv, og
mange tænker måske, at barnet selv skal have lov til
at bestemme, om det vil døbes.
Som oplæg til en samtale vil jeg tage udgangspunkt i
en lille bog om dåben: Fortællinger om TRO, DÅB og
KÆRLIGHED, hvor der gives eksempler på, hvorfor
forældre alligevel lader deres børn døbe.
3. august: ”Moderskabet i den moderne litteratur”
ved Cecilia Lotko Pontoppidan
I disse år tages der livtag med moderskabet i litteraturen.
Forfattere som Olga Ravn, Cecilie Lind, Rachel Cusk,
Dy Plambek mfl. punkterer den idylliserede forestilling om moderen og tør sætte ord på, hvor hårdt det
(også) er at være mor.
Der gøres op med det perfekte og med moderskabet
som et kald.
Litteraturen bryder dermed det rosenrøde billede, der
ofte fremstilles af mødre på de sociale medier.
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Opdagelsesrejsen
Sommerkirke 27-29. juli 2021
For dig der skal begynde i 1.-3. klasse.
Søg i de skjulte kirkekroge, opdag store fortællinger, find spor og gå på opdagelse.
3 dage med leg, sjov og musik.
Vi udforsker kirken fra kælder til klokketårn
Kl. 9-14 (9-16 sidste dag, hvor vi afslutter med
forældrene).
Vi sørger for mad og drikke.
Det er gratis at være med.
Tilmelding tlf.: 45 87 53 76
Fredagsforedrag i det fri
Som noget helt nyt indgår Lyngby Kirke og Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv et samarbejde om at lave
udendørs foredrag.
Der afholdes foredrag fredag den 25. juni kl.
11.00-12.00.
Efter foredraget vil der blive serveret en sandwich
og noget at drikke.
Mødested: Sognegården, Stades Krog 9, 2800
Kgs. Lyngby
Tilmelding: Kirkekontoret på tlf.: 45 87 53 76
”Sorte Hans, krybskytten fra Lyngby”
ved Katrine Lypart, kirke- og kulturmedarbejder

Georg Friedrich Händel.
Musiklivet blomstrede ikke bare ved hoffet, men
helt nye sociale lag fik adgang til musik, ikke
mindst gennem den italienske operas indtog i London.
Kirsebergskvartetten blev dannet i 2004 og har
siden koncerteret rundt om i danske og svenske
kirker og musikforeninger. Ensemblet består af violinisterne Jens Solgaard og Maria Solgaard Holm,
cellisten Kjeld Lybecker Steffensen og cembalisten
Leif Meyer.
Musikerne spiller på originalinstrumenter og medvirker jævnligt i de forskellige barokensembler i
Øresundsregionen.
Ulla Munch (mezzosopran) er en vellidt og anerkendt fortolker af barokkens vokalmusik. Kantater
af Telemann, Buxtehude, Bach og Carissimi er et
kernerepertoire, som Ulla nyder at formidle i samarbejde med Danmarks bedste barokmusikere. Det
har ført til samarbejde med Concerto Copenhagen,
Ensemble Zimmermann og Enghave Barok. Som
solist og ensemblemusiker har Ulla medvirket på
cd’er med Ensemble Seraphim og derudover medvirket i talrige CD-indspilninger med DR Vokalensemblet.
Der er gratis adgang. Coronapas og ID skal fremvises ved døren.
Ulla Munch

Sorte Hans var kendt i byen. Alle vidste hvem han
var, og hvad han lavede, når han og hans sønner
gik i skoven.
Men en dag blev de opdaget af skovfogeden...
En fortælling om at leve og overleve i skyggen af
samfundet i 1800-tallets Kongens Lyngby.
Koncert d. 20. juni kl. 15.00
Kirsebergskvartetten og mezzosopranen Ulla
Munch præsenterer et program, som er en hyldest
til den engelske barokmusik.
Koncerten byder på vokalværker og triosonater af
bl. a. Purcell, Arne, Boyce, Pepusch og Händel.
I løbet af 1700-tallet udviklede London sig til en
metropol, der tiltrak musikere og komponister fra
hele Europa, den kendteste af disse er utvivlsomt

Kirsebergskvartetten
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Gensyn med Kongevejens skole
Skolen invaderet af Real B, årgang 1961, der markerede sit 60-års jubilæum
Af John Kreiner

Nogen går ”stille med dørene”, når de passerer
forskellige jubilæumsdage – 10, 25, 40, 50 år etc.
De ønsker ikke at blive mindet om, at alderen
kommer snigende.
Sådan var det ikke for eleverne fra Real B, der
tog deres realeksamen og forlod Kongevejens
skole i Virum i 1961, For 60 år siden.
Tværtimod...
15 af klassens, oprindeligt 21, elever markerede
forleden klassens 60 års jubilæum på skolen.
Af de 21 elever er fire afgået ved døden, én var
sygemeldt på dagen, og én, der er bosat i Sverige,
var forhindret på grund af corona-restriktioner.
Så derud over var der ”fuldt hus” på dagen.
Otte af de 15 elever havde – i to klasser –
fulgtes ad fra 1. klasse på skolen i 1951. Det år

Real B, Kongevejens skole årgang 1961, anno 2021 (navne i parentes er efternavn i skoletiden). Forrest fra venstre: Annette Dahl
(Goldbro), Helle Karstens (Berg), Merle Schiller, Anne-Grete
Basse (Feldtoft).
Midterste række fra venstre: Bodil Wendel (Pedersen), Lone
Viborg Berthelsen (Olesen), Lizzie Schønning, skoleleder Susanne
Carlsen, Vibeke Beierholm, Susanne Høien (Petø), Kirsten Malmolin (Spang Andersen).
Bagerst fra venstre: Hans Henning Hansen, Hans-Erik Albertsen,
John Kreiner, John Andersen og Jan Bille.

Real B anno 1961, hvor en række af klassens lærere kom med på billedet, siddende i sort bluse mellem pigerne, klasselærer Sofie Lollike.

begyndte der seks 1. klasser på Kongevejens skole.
Et par årsenere blev to af disse flyttet til Hummeltofteskolen.
De øvrige var kommet til undervejs, og havde på
bedste vis bidraget til en klasse med et enestående
sammenhold.
Forud for dagen var der samlet og udgivet en ”Blå
Bog” for klassen, hvor alle havde skrevet lidt om
deres liv og oplevelser de seneste 60 år. Der var
desuden nyere portrætter af deltagerne i bogen – en
stor hjælp, når det kneb med at genkende enkelte. 60
år går ikke lige sporløst hen over alle.
Snakken og latteren fik hurtigt overtaget allerede
udenfor skolelågen, så man skulle tro, at klassen lige
var kommet tilbage til skolen efter sommerferien –
og ikke efter 60 år.
Festlig modtagelse
Modtagelsen på den gamle skole havde nær slået
benene væk under de 15 jubilarer, da skolens 0.
klasse-elever dannede en flagallé ind mod skolens
hovedtrappe.
Skoleleder Susanne Carlsen havde gjort sit til, at
det blev en festlig dag. Morsomt at tænke på, at i
2091 er det disse elever, der kan komme på skolen
som 60 års-jubilarer...
En rundvisning (under seriøs hensyntagen til corona-restriktionerne) på skolen kunne vise de 15 – ikke
gamle, men tidligere – elever, at det stort set kun er
ydermurene, der er de samme som i 1961.
I det gamle klasseværelse – øverst oppe helt nede
ved vinduet mod sportspladsen (drengenes i sin tid)
til venstre – var de gamle umagelige stive træpulte
i lige rækker skiftet ud med fleksible kontormøbler
i små grupper. Væggenes sterile farver, var afløst af

Skoleleder Susanne Carlsen (forrest til højre) og skolens 0. klasser
havde arrangeret en uforglemmelig modtagelse af 60 års jubilarerne.
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fortsat fra side 19

vægge med spraglede hyggelige billeder.
Minderne stod i kø
Efter rundvisningen blev der taget et nyt klassebillede, hvor pladsen efter klasselærer Sofie
Lollike blev overdraget til Susanne Carlsen.
En tur uden lige ad ”Memory Lane”, hvor minderne stod i kø.
Efter skolebesøget samledes klassen ved Brede-indgangen til Frilandsmusset. Her blev der
skænket et glas ”boblevand”, så de gamle skolekammerater kunne lykønske hinanden med 60året.
Jo, der blev også krammet, da alle jo er i den
alder, hvor man er færdigvaccineret.
Turen til frokosten på Frilandsmuseets restaurant
blev gennemført i hestevogn med en tur rundt på
det spændende museum.
Siden blev klassen atter spredt for alle vinde,
gamle kontakter blev fornyet, mens alle de mange
minder var blevet støvet af og poleret op.
Så nu ser klassen bare frem til at kunne mødes på
Kongevejens skole til 75 års-jubilæet – lige om
lidt...

Før turen gik ind på Frilandsmuseet, blev der skænket et glas ”boblvand”,
så klassen kunne lykønske hinanden med jubilæet.

Turen til Frilandsmuseets Restaurant foregik med en tur rundt på museet
i hestevogn.

Spejlinger af ydre og indre landskaber
Af Karin Sandvad

Fra onsdag den 23. juni udstiller billedkunstneren Bierte Hee i Cobra-rummet ved Sophienholm.
Udstillingen er arrangeret i samarbejde med
Lyngby Kunstforening.
Malerierne på udstillingen ”Into the
Unknown” tager udgangspunkt i oplevelsen
af at vandre i et fremmed, ukendt område eller
landskab - at begive sig ind i feltet ingen steder/alle steder.
Malerierne opleves som et spejlunivers af indre
universelle landskaber over for naturens kraftfulde overdådighed. Formidlingen er abstrakt
med enkelte genkendelige, figurative former.
Bierte Hee er uddannet på Skolen for Billedkunst og på Kunstskolen Spektrum i København. Hun har bl.a. udstillet på JANUS
Vestjyllands Kunstmuseum i Tistrup og på
Vesthimmerlands Kunstmuseum.

Udstillingen i Cobra-rummet ved Sophienholm, Nybrovej 401 A, Kgs. Lyngby, slutter søndag den 4. juli. Der
er åbent tirsdag til søndag kl. 11-17, torsdag kl. 11-20.
Mandag lukket. Der er gratis adgang.
Efter de gældende restriktioner er kravet om mundbind
bortfaldet. Dog er antallet af besøgende fortsat begrænset. Se opslag ved indgangen til udstillingen.

Bierte Hee
udstiller i
cobra rummet
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Masser af vandsport på Furesøen
Børn og unge boltrer sig på vandet hen over sommeren
Af Kim Engelbrechtsen - foto: watersportforeningen

I seneste nummer af Virum-Sorgenfri Avis
bragte vi en reportage om yoga på SUP-boards,
men det er kun én af mange spændende aktiviteter ved Frederiksdal Fribad. Hver tirsdag
og torsdag arrangerer Watersportforeningen.dk
holdtræning i SUP Yoga, SUP træning og Junior
Watersport
- Det er ikke for sent at blive medlem og komme på holdene, forsikrer Anissa Mohrath, der er
forkvinde i foreningen.

bølgen, siger Anissa.
For nylig arrangerede foreningen en såkaldt
SUP’n’Breakfast ved Lyngby Nordre Mølle med ikke
mindre end 16 deltagere.
Her kan du læse mere om holdtilmelding og fordelene
ved et medlemskab:
https://watersportforeningen.dk/
Og her kan du tilmelde dig:
http://watersport.nemtilmeld.dk/

Foreningen afholder klubarrangementer i løbet af hele året - også efter sæsonafslutningen
i oktober. Eksempler herpå er SUP by Night,
Vampire SUP til Halloween, Santa Paddle til
Jul, og mange flere. Foreningen har også indgået et samarbejde med WEEK Escape om at
arrangere nogle SUP Expedition ture, hvor der
overnattes ude i naturen i nogle telte som hænges op i træerne. Her får medlemmerne en rigtig
fordelagtig pris.
- Generelt prøver vi at etablere mange events til
fordel for dig derude, som ønsker at få unikke
oplevelser. Alle events/arrangementer bliver
offentliggjort på foreningens facebookside, som
du med fordel kan følge, hvis du vil med på

Classic Car House holder
biltræf
Folkene bag den nye lokale attraktion inviterer til
coffee, cars og hygge på P-pladsen ved Klampenborg
Galopbane torsdag den 24. juni fra kl. 17.00 - 20.00.
De håber på, at rigtig mange flotte veteran- og klassiske biler vil kigge forbi, og vi glæder sig sådan til at
hilse på jer og høre jeres spændende bilhistorier.
Vi tager også et par biler med, og er I nysgerrige på det
kommende Classic Car House, bilopbevaring mm, så
tager vi også meget gerne en dialog herom.
Fra vores 2 HY’ere, Wimme og Ralle, kan der købes
pølser, burgere og drikkevarer.

Kom til biltræf
den 24. juni
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Busomlægning i Virum og Sorgenfri fra den 27. juni
Buslinjerne 170 og 191 lægges sammen til én linje og kører ikke mere mellem Sorgenfri og
Lyngby.
Af Niels Wellendorf

Søndag den 27. juni er der køreplanskift for
linjerne 170 og 191, der fremover bliver til én
linje, 191, der samtidig omlægges til en ringlinje i
Sorgenfri.

Stationsvej og Hummeltoftevej samt en ny tværforbindelse fra Virum og Sorgenfri til DTU.
Linie 170 mod Lyngby ved
Sorgenfri Torv

Fra Virum til Sorgenfri køres i ring ad Virumvej, Kongevejen og Skovbrynet til Sorgenfri Station. Herfra køres ad Grønnevej til Virumvej og ad
denne mod Frederiksdal og Lyngby.
Det betyder, at der ikke længere bliver busbetjening ad Kaplevej og en del af Hummeltoftevej,
hvor i alt 4 stoppesteder bliver nedlagt.
Til gengæld kommer der busbetjening i begge
retninger på Virumvej og Kongevejen forbi Virum
Gymnasium og Frilandsmuseet, der således får en
forbedret busbetjening med bus til både Virum og
Sorgenfri stationer.
Hvis man skal rejse mellem
Sorgenfri og Lyngby kan
man enten skifte til S-toget
på Sorgenfri Station, eller
skifte til buslinjerne 184 og
194 ved krydset Kongevejen/
Skovbrynet.
Den nye køreplan er allerede lagt ind i Rejseplanen og
kan ses på DOT’s hjemmeside.
Omlægningen skyldes at
der løbende skal spares på
kommunens busdrift. Det er
desværre i modstrid med at
der er brug for at flere skifter
til en bæredygtig trafik, hvor
nedskæringer modsat får
flere til at droppe bussen.
Undertegnede har tidligere her i avisen beskrevet
et forslag til en omlægning,
hvor bustrafikken udvides og
betjener flere områder, herunder busbetjening af Virum,

Ny buslinje 191 i Virum og Sorgenfri (Kort: Movia)

Linie 190 på kaplevej mod Sorgenfri
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Lidt historie om busserne i Virum og Sorgenfri

I mere end 70 år har der været buslinjer mellem Lyngby, Sorgenfri og Virum. Fra den 27.

juni bliver de til én linje, der ikke længere kører direkte mellem Lyngby og Sorgenfri. Her er
lidt historie om linjernes ruter de første 25 år
Af Niels Wellendorf

De Brune omnibusser
Det hele startede også som én linje den 1. juni
1948, hvor rutebilchauffør Ove Simonsen havde
fået koncession på en rute fra Lyngby Station ad
Hovedgaden, Hummeltoftevej, Kaplevej, Virumvej, Spurveskjulsbakken og Frederiksdalsvej til
Virum Station. Der kørtes en gang i timen fra
kl. 6 om morgenen til kl. 0.30 om natten. Dog
omlagdes ruten allerede i november samme år,
så den i stedet for at køre ad Frederiksdalsvej til
Virum Station kørte ad Parcelvej til kommunegrænsen ved Malmmosevej. Trafikken mellem
Furesøkvarteret og Virum Station blev overtaget
af de Grønne busser fra Holte, der kørte ad en
ringrute Virum – Holte -Gl. Holte – Virum.
I 1951 indførtes linjenumre, og ruten fik linjenummer 171. Samtidig indførtes 20 minutters
drift.
Den 1. juni 1952 forsøgtes så med en ny linje,
170, fra Lyngby Station ad Hovedgaden, Hummeltoftevej, Grønnevej, Virumvej, Frederiksdalvej, Hummeltoftevej til Virum Stationsvej. På
grund af få passagerer blev linjen dog nedlagt
allerede med udgangen af december måned
samme år. Linjen blev forsøgt genetableret med
2 afgange i timen i oktober 1956, med en linjeføring fra Lyngby via Sorgenfri ad Grønnevej til
Virum Torv, hvor hver anden afgang fortsatte ad
Virum Stationsvej i en sløjfe ad Hummeltoftevej,
Frederiksdalsvej og Virumvej. Den kørte dog
kun til den 15. april 1957.

I efteråret 1958 ændredes ruten for linje 171 til en
ringlinje i Furesøkvarteret. Det skyldtes, at De Blaa
Omnibusser fra Holte, der havde overtaget de Grønne
busser, ændrede deres linje, der nu hed linje 191, til
at køre direkte ad Parcelvej i stedet for Furesøkvarteret. Linje 171 kørte nu fra Lyngby ad Hovedgaden,
Kongevejen, Fuglsangvej, Grønnevej, Virum Station,
Frederiksdalsvej, Søndervej, Kirkebakken og Parcelvej til Kildevældsvej. Herfra ad Højdevej, Furesøvej,
Furesø Parkvej og videre ad den oprindelige rute ad
Parcelvej, Virumvej, Kaplevej og Hummeltoftevej
mod Sorgenfri og Lyngby. Linjen kørte med 20 minutters drift i begge retninger.
Ved årsskiftet 1958/59 blev De Brune Omnibusser
overtaget af I/S Forenede Rutebiler, der drev linjen
videre.

De forenede rutebiler

I/S Forenede Rutebiler
Den 19. april 1959 ændrede I/S Forenede Rutebiler så
buskørslen i Sorgenfri og Virum til 2 linjer.
Linje 170 kørte hvert 20. minut fra Lyngby Station
ad Kongevejen, Skovbrynet, Hummeltoftevej, Sorgenfri Station, Grønnevej og Frederiksdalvej. Der
fortsatte den i en sløjfe ad Furesø Parkvej, Furesøvej,
Højdevej og Parcelvej tilbage til Frederiksdalsvej.
Linje 171 kørte hver 20. minut fra Lyngby Station
ad Kongevejen, Skovbrynet, Hummeltoftevej, Kaplevej, Virumvej og Parcelvej, hvor der var endestation
ved Virum Skole for nogle af turene. Én gang i timen
fortsatte linjen til Frederiksdal, hvor den fortsatte ad

Hjortekærbusserne
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fortsat fra side 19

den tidligere linje 160’s rute fra Frederiksdal til
Bellahøj. Fra november 1961 til september 1965
kørte alle afgange videre til Bellahøj i myldretiderne.
I januar 1969 blev der på begge linjer i stedet
for 20 minutters drift om aftenen indført timedrift på grund af faldende passagertal.
I oktober 1972 ændredes linje 171 til en ringlinje, idet den i stedet for at køre til Bellahøj
førtes fra Nybrovej ad Buddingevej til Lyngby
Station.
HT, Hovedstadens Trafikselskab
Den 1. oktober 1974 blev I/S Forenede Rutebiler overtaget af det nye trafikselskab HT.

Men der er også løbende sket markante nedskæringer
i antallet af afgange. HT’s og dens efterfølger Movias
buskørsel bliver en senere historie.
Linjenumre, der er forsvundet
Med omlægningen den 27. juni er det også slut med
buslinjer med numre i 170-rækken i kommunen. 170
forsvinder nu, mens 171 forsvandt, da den blev lagt
sammen med 191. Tidligere er linje 172 (Lyngby-Ørholm), og linjerne 173 og 174 (Hjortekærbusserne),
forsvundet. Linjenumrene 171 og 172 bruges i dag til
lokale buslinjer i Gentofte Kommune. Kun linje 179, der
kører mellem Lyngby Station og Skovshoved berører
lige kommunen.
Kilder: Michel Sinding: Hjortekær Trafik med et afsnit om De Brune Omnibusser og Jens Birch, Kai W. Mosgaard og Michael Sinding: I/S Forenede Rutebiler, begge udgivet af Sporvejshistorisk Selskab i 1982 hhv. 1995.

I tiden under HT, og senere Movia, er der flere
gange ændret på linjernes ruter. Mest markant er
linje 170 forlænget fra Furesøkvarteret til Holte station. I en årrække var linje 171’s rute fra
Lyngby over Frederiksdal til Virum overtaget af
linje 191, der fra Virum fortsatte mod Nærum.
De blå omnibusser

Ny sushi-restaurant på Sorgenfri Torv
Restauranten åbnede forleden i den gamle frisørsalon (Peter Adamsen og Ashy)
Tekst og foto: Hans-Jørgen Bundgaard

Forleden var jeg på besøg i den nye Suchi
restaurant på Sorgenfri Torv. Indehaveren Xue
Wei Zhou har før i ni år drevet en lignende
restaurant på Frederiksberg, så han er kendt med
konceptet og glæder sig til at betjene kunderne i
Virum og Sorgenfri.
Xue Wei Zhou er fra Kina, men kom til Danmark i 1997. I Kina er han udlært kok så han har
sit håndelag i orden. Xue Wei Zhou Bor til daglig på Amager sammen med sin familie og jeg
spurgte til hvordan det kunne være han startede
en butik i Sorgenfri.
Han fortalte at han kendte lidt til området
da hans kone driver en lille købmandsbutik på
Lyngby Hovedgade, og nu da sine 2 børn på 7
og 10 år er blevet større, kunne han godt igen
magte at drive en restaurant.
Hans kone vil fortsætte med butikken i Lyngby mens Xue Wei Zhou selv vil arbejde i restauranten i Sorgenfri.

Han havde en god åbningsweekend, men det er nu han
skal arbejde på at få et godt og solidt kundeunderlag i
lokalområdet.
Som åbningstilbud giver han 15% rabat på alle ordre
over 200,- kr. Du kan finde butikken på Facebook:

Xue Wei Zhou i sin nye forretning
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Virum-Sorgenfri Boldklub fylder 100
Der bliver både oldboys- og oldgirls-landskamp, når VSB fejrer sit 100 års jubilæum på
Kaplevej til august.
Af Jesper Frigat Larsen

Virum-Sorgenfri Boldklub fejrer ligesom naboerne fra Lyngby Boldklub sit 100 års jubilæum i
år, og det skal naturligvis fejres. Men grundet de
mange corona-restriktioner har det ikke været en
let sag for klubben at planlægge en festligholdelse
af jubilæet.
Nu ligger det imidlertid fast, at VSB’s jubilæum
fejres i dagene fredag den 13. og lørdag den 14.
august 2021. Det er naturligvis under forudsætning af, at de nuværende planer for genåbning af
samfundet efter coronaen holder stik.
Virum-Sorgenfri Boldklub er en af landets største fodboldklubber med over 1.250 medlemmer.

Derfor skal jubilæet fejres med aktiviteter for både
store og små. Men også almindeligt fodboldinteresserede har noget at se frem til.
VSB er nemlig lykkedes med at få både DBU’s
Oldboys-landshold og et nyt Oldgirls-landshold til
at stille op til kampe på VSB’s baner på Kaplevej i
Virum mod udvalgte hold fra VSB og Lyngby.
DBU’s Oldboys-landshold råder over en bred bruttotrup af tidligere A-landsholds- og Superligaspillere som f.eks. Jon Dahl Tomasson og Thomas
Gravesen, så uanset hvordan truppen ser ud kl.
18.30 fredag den 13. august, vil der være tale om
et hold med mange stjerner. Kampen arrangeres af
VSB i samarbejde med Lyngby Boldklub i fællesskab, og ”hjemmeholdet” vil være et all-star hold
af spillere fra disse to klubber.
Lørdag den 14. august bliver den primære jubilæumsdag, og her vil man for første gang nogensinde kunne se det nye oldgirls-landshold i kamp

mod et VSB/Lyngby all-star hold. VSB har en lang
tradition for kvindefodbold, og derfor er det naturligt,
at kvindefodbolden også kommer i fokus ved jubilæet. På Oldgirls-landsholdet kan man forvente at se
spillere, der har været med til en lang række EM- og
VM-slutrunder.
Men der bliver også mange andre aktiviteter på
banerne på Kaplevej lørdag den 14. august. Mange
af disse vil foregå på banerne, men der bliver også
opstillet et telt, hvor der bliver plads til reception med
taler og anekdoter midt på dagen og fest om aftenen.
Blandt aktiviteterne kan nævnes en ”EM-medaljeturnering” for børn, en ”DBU Tour bane”, en straffesparksturnering og en TechBall turnering. Formentlig bliver der også spillet flere turneringskampe, og
desuden vil klubben på dagen offentliggøre en rigt
illustreret jubilæumsbog, skrevet af Virum-Sorgenfris
tidligere mangeårige spiller og formand Jakob Andreassen.
Det er endnu for tidligt at offentliggøre de endelige
detaljer om tidspunkter, billetkøb, corona-restriktioner m.m., da corona-reglerne pr. 13.-14. august ikke
kendes fuldt ud på nuværende tidspunkt, men klubben
vil melde alle detaljer ud så snart, det er muligt.
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Læge fra Virum får prestigefyldt pris
Emil Fosbøl, overlæge på Afdeling for
Hjertesygdomme på
Rigshospitalet og
bosat i Virum, har
fået EliteForsk-prisen,
som Uddannelses- og
Forskningsministeriet
giver til ’fremragende
yngre forskere i international særklasse’.
Det oplyser Louise A.
Poulsen, kommunikations- og pressekonsulent
på Hjertecentret i en pressemeddelelse. Heri står
blandt andet:
Emil Fosbøl er en del af ledelsen for afdelingens hjerteklapenhed og leder samtidig en

forskningsenhed. Hans forskning har allerede hjulpet
patienter med hjerteklapsygdom, hjertesvigt, iskæmisk
hjertesygdom og atrieflimmer. Han har udgivet mere
end 50 videnskabelige artikler om hjerteklapsygdom de
senere år og mere end 240 artikler i alt.
En af verdens førende forskere
Om begrundelsen for prisen siger uddannelses- og
forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen:
- Emil Fosbøl er en af verdens førende forskere inden
for hjerteklapsygdomme. Han er drevet af en nysgerrighed og vilje til at hjælpe patienterne. Jeg synes
virkelig, at det er både imponerende og inspirerende, at
han – sammen med sin forskning i hjertesygdomme –
tager sig tid til at være så meget hos sine patienter. Det
er netop det, der er med til, at han gør så stor en stor
forskel.

Virums ”batman” fylder 75
Den 2. juli fylder advokat og tidligere professionelle. bordtennisspiller Niels Ramberg 75 år.
Af Hans-Jørgen Bundgaard

Niels Ramberg begyndte
sin bordtenniskarriere helt
tilbage i starten af 60erne
og spiller stadig på ret højt
niveau, så man kan tale
om en karriere, der aldrig
stopper.
Niels havde sin storhedstid indenfor bordtennis
tilbage i 60erne og 70erne.
Niels Ramberg
Dengang var Virum Bordtennisklub Virums stolthed,
og præsterede at vinde samtlige danmarksmesterskaber for hold i perioden fra 1968 og frem til 1979
(på nær et enkelt) og alle disse mesterskaber var
Niels en aktiv del af.
Som Virumborgere vidste vi alle hvem Niels Ramberg var, uanset om vi interesserede os for sporten
eller ej, og internationalt blev Niels også hurtigt et
respekteret navn indenfor bordtennis og han præsterede i sin karriere, udover i alt 95 Danmarksmesterskaber, også at blive europamester 3 gange og
verdensmester en enkelt gang.
Niels mange rekorder holdt i rigtig mange år – det

er kun Michael Maze der indenfor de senere år har
formået at overgå ”batmanden” fra Virum.
Man kan sige at han var med til at få børn og unge til
at spille bordtennis, for når det går en klub godt, trækker det hurtigt mange til, og selvom Virum Bordtennisklub ikke har været ligeså suveræn de senere år har
klubben stadig præsteret gode resultater.
Det store skifte kom givetvis dengang Virumhallen
blev bygget og klubben flyttede fra beskedne lokaler i
barakken på Virum Skole til fine nye lokaler på Geels
Plads.
Udover sin aktive bordtenniskarriere er Niels aktiv
med sit eget advokatfirma i Sorgenfri og har ved
siden af en specialbutik hvor han sælger bordtennisudstyr.

Niels Ramberg under en af sine
kampe.
Læs mere om Virum-Sorgenfri Bordtennisklub i avisen i
august
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Martin Krøyer fyldte 40 år den 11. juni
- et fødselsdagsportræt
Martin Krøyer er administrerende direktør i
GripGrab ApS, der er en
førende dansk, familieejet
virksomhed i cykelbranchen med speciale i alt
tilbehør, der medvirker
til at gøre cykling til en
fornøjelse.
Samtidig med den runde dag kan Martin Krøyer
fejre 20års jubilæum i GripGrab, hvor han blev
ansat umiddelbart efter studentereksamen. Han har
sammen med sine to brødre været drivende kraft i
udviklingen af virksomheden, som i dag beskæftiger
ca. 40 medarbejdere, heraf to tredjedel i Skovlunde,
resten i udlandet.
Til den daglige færd mellem hjem og arbejde er
cyklen selvsagt Martin Krøyers foretrukne transportmiddel, og han dyrker også både landevejscykling
og gravelbiking på højt plan.
Martin Krøyer er gift med Mette, med hvem han har
to piger på 10 og 3 år.

Virumborger - ny direktør i teleselskab
Teleselskabet 3 har ansat Pia
Hammershøy Splittorff, bosat i
Virum, i en nyoprettet stilling
som Vice President Corporate
Affairs med ansvar for kommunikation, bæredygtighed og
politisk interessevaretagelse.
Pia Hammershøy Splittorff
kommer fra en stilling som chef for kommunikation
og Public Affairs hos Arriva.
Teleselskabet 3 udvider direktionen og opruster
dermed forretningen inden for kommunikation,
bæredygtighed og politisk interessevaretagelse. Det
sker med ansættelsen af Pia Hammershøy Splittorff
i en nyoprettet stilling som Vice President Corporate Affairs fra 1. juni 2021.
Pia Hammershøy Splittorff er uddannet cand.mag. i
dansk og kulturformidling fra Københavns Universitet
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Jeg var med mor på dyreklinikken ARTEMIS for
nogle dage siden, for nu er det nemlig flåt- og
loppetid, og sådan noget vil vi ikke have ind i
stuerne, siger hun, derfor får jeg nogle piller hos
dyrlægen, som jeg skal spise hver måned, og de
smager rigtig godt.
Ved dette besøg fik vi øje på en interessant
brochure, som dyrlæge Lise Rovsing har skrevet,
og den er god at blive klog af, mener mor, derfor
er vi enige om at gengive nogle af de ting, som
mennesket skal observere ved sin hund.
Folderen hedder LYNGUIDE TIL HUNDEN, og
den er delt op i nemme små afsnit, som vi bringer
her i de næste 6 numre :
Lær hundens sprog

Hunden kommunikerer via dens kropssprog. De vigtigste dele af sproget er ”de dæmpende signaler”. De
fortæller, hunden føler sig presset, stresset eller mærker
ubehag. Signalerne er bl.a:
-

Slikker sig om munden
Smasker
Blinker med øjnene
Drejer hovedet til siden
Lægger ørerne tilbage
Logrer med halen sænket

Observerer du disse handlinger hos din hund, skal du
reagere.
Mange hunde oplever for meget i hverdagen. En voksen hund skal gerne sove omkring 14 timer i døgnet.
En hvalp ca. 16-18 timer i døgnet.

Besøg af 8 dejlige OSSI hvalpe på bare 3 uger i Snudekompagniet.
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Kort nyt
Sorgenfri Rens lukker

Repair Cafe åbner igen

Lørdag den 31.august er sidste dag på Sorgenfri
Torv.
Fra 1. august bliver renseriet slået sammen med
Virum Rens på Virumvej 84 B.
Renseriet opfordrer alle til at afhente deres rensetøj senest den 31. august. Efter denne dato vil det
kunne afhentes i forretningen på Virumvej.

Epair-café Lyngby åbner første gang efter Corona-nedlukningen søndag d. 20.september kl. 14-17,
derefter tredje søndag i hver måned kl. 14-17. Sted:
Frivilligcenteret Rustenborgvej 2A, 1. sal.
På Repair Caféen kan borgere gratis få repareret
ting, som ellers ville blive kasseret. Fx tøj, elektronik, legetøj, redskaber, møbler etc., etc.
Se også hjemmesiden www.repaircafelyngby.dk
Idrætshaller i Lyngby-Taarbæk kommune
holder extraordinært åbent i sommerferien.

Avisen var forsinket
På grund af mængden af stof og den kommende
sommerpause, valgte redaktionen at vente med at
udgive avisen til den 19. juni.
Den trykte udgave vil udkomme i uge 25, fra den
22. juni.
Avisen udkommer først igen den 1. august.
Vi modtager stof i hele juli måned - redaktionen
arbejder stadig på de nye aviser i efteråret.
Den amerikanske udenrigsminister besøgte Marienborg.
I udkanten af Virum var der mandag d. 17. maj fint
besøg af den amerikanske udenrigsminister, Anthony Blinken – og blinken, det var der fra alle de blå
blink på motorcyklerne fra den lokale venligt sindede MC klub, der sikkert skulle føre kortegen med
udenrigsministeren fra Marienborg til Amalienborg,
hvor han skulle modtages af HMS Dronningen kl.
10.25.

Det antages, at udenrigsministeren kørte i denne bil på
ambassadeplader.
Foto: Jan Carlsson

Anthony Blinken blev eskorteret sikkert
gennem byen af motorcykelbetjente fra
færdselsafdelingen. Foto: Jan Carlsson

Foreninger og idrætsorganisationer har henvendt sig
til kommunerne i hovedstadsområdet og opfordret
dem til at holde ekstraordinært åbent i sommerferien.
Det har blandt andet Lyngby-Taarbæk Kommune
imødekommet, så flere klassiske idrætshaller holdes
ekstraordinært åbent hen over sommeren.
Det drejer sig om Virumhallerne, Lyngby Idrætsby,
Lundtoftehallen og Engelsborghallerne.
Det betyder blandt andet, at flere idrætsforeninger
kan udbyde langt flere sommeraktiviteter til deres
medlemmer, som ikke har haft mulighed for at dyrke
idræt på almindelige vilkår
under corona-nedlukningen,
hvor de normale træninger,
turneringer og stævner ikke
har været mulige at afholde

Virumhallerne holder
extraordinært åbent i
sommerferien
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Sankt Hans aften i Furesøparken er aflyst
Det er meget ærgerligt at vi igen i år har været
nødt til at aflyes vores traditionsrige Sankt Hans
aften i Furesøparken. Vi var næsten færdig med
planlægningen af arrangementet med pnadekagevogn, kaffevogn, frisk fadøl, hoppepude, levende musik m.m. da vi desværre måtte sande,
at kravene til at gennemføre arrangementet var
for store.
Sidste gang vi afholdt arrangementet i 2019
var der ml. 800 og 1000 deltagere og da vi kun
måtte være 500 kunne vi ikke gennemføre vores
arrangement, da vi blev pålagt at indhegne
parken , indstallere håndsprit ved indgangene og
sikre at maks. 500 var til stede.
Det kunne vi simpelthen ikke garantere, og
da arrangementet var anmeldt til Nordsjællands
Politi kunne vi ikke stå inde for at overholde
reglerne og ville naturligvis heller ikke risikere
at bestyrelsen kom til at hænge på en bøde og se
arrangementet blive lukket.

Sidste år streamede vi et lille Sankt Hans Arrangement som vi lavede lige ved siden af Furesøparken.
Her holdt Borgemester Sofia Osmai båltalen.
Dette lille arrangement tåler absolut en gentagelse, så
den kan du se her og på den måde, får du lidt Sankt
hans fra Virum alligevel.

Livscyklus og sværmeri i Cobra-rummet

Billedkunstneren Louise Bech Pedersen er fra den 9. juni Lyngby Kunstforenings udstillende kunstner i
Cobra-rummet ved Sophienholm.
Af Karin Sandvad

I udstillingen ”Sværmer - det fjerde stadie”
viser Louise Bech Pedersen en række papirværker og malerier, der har afsæt i naturens
forvandlinger og myternes tilblivelser. Forvandlingsprocessen behandles som både biologisk og
spirituelt fænomen, og ved at søge ind i en fælles
kulturarv af folkeminder, sagn og mytologiske
fortællinger undersøger kunstneren forvandlingens natur og dens præmis.
Titlen er flertydig: Det fjerde stadie er det
sidste stadie i en komplet metamorfose, sværmer
peger på romantikeren og sværmeren - en ideal
forvandling på et eksistentielt og metafysisk
plan.
Louise Bech Pedersen er uddannet fra Aalborg
Kunstskole, Danmarks Designskole og Royal
College of Art, London. Hun arbejder primært
med maleri og tegning, hvor skitsens natur er et
gennemgribende element i både proces og endeligt værk. I hendes værker er naturen motiv og
tema - den fysiske natur derude og menneskets
indre natur. Louise Bech Pedersen har udstillet

både i Danmark og i udlandet, i Danmark kan nævnes
JANUS - Vestjyllands Kunstmuseum, Tistrup, og Den
Frie Udstillingsbygning i København. Derudover har
hun deltaget i en række udstillinger i London, bl.a. i
Mall Galleries.
Udstillingen i Cobra-rummet ved Sophienholm, Nybrovej 401 A, Kgs.
Lyngby, slutter
søndag den 20.
juni. Der er åbent
tirsdag til søndag
kl. 11-17, torsdag
kl. 11-19. Mandag
lukket. Der er gratis adgang.
På grund af de
gældende restriktioner er der i øjeblikket begrænset
adgang. Se opslaget ved indgangen
til udstillingen.
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Felix hattecircus i Sorgenfri f

Mit barnebarn, Felix (Den lykkelige), som nu
kan gå og stadig er en blid terrorist, er blevet
bidt af en gal hat på det seneste. Han elsker at
iføre sig alle de hatte og kasketter, vi har i vores
Frugthegnshus. Det er også et stort hit at bytte
hatte med os gamle og at sætte flere hatte på
hovedet, det kan der gå timer med. Jeg mindes

noget lignende fra min barndom, hvor jeg og mine fætre klædte os ud med min farfars jakker og hatte. Det
er sikkert noget, alle børn godt kan lide.
Felix kalder en hat for en ”Art”, (uden h og med et a
som i ordet amen – altså ikke det flade a (som i ordet
and), vi bruger. Hvilket får ham til at lyde helt aristokratisk. Ikke til at stå for, man nænner næsten ikke at
rette ham…
Her er et par af de hatte-billeder, vi har taget af den
lille charmetrold.

Tysk tema på Frilandsmuseets Restaurant
Tekst og foto: Hans-Jørgen Bundgaard

Frilandsmuseets Restaurant er gået samme med
Halds Saloner om temaaftener i restauranten.
Redaktionen besøgte den første af aftenerne forleden hvor der var tale om Tysk aften.
Gæsterne hyggede sig med tyske lieder, god tysk
middag og vinsmagning af tyske vine. Inden da et
foredag om tyske vine.
Det er planen at der også vil komme temaaftener
hvor Frankrig, Italien og Rusland vil være temaet.

Lidt stemningsbilleder fra aftenen
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Rubrikannoncer
Støt det lokale handelsliv

Byens billigste annoncer
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GRINEREN
Af Erling Gothenborg
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Annoncepriser:
Helside: 1.300,- / Side 2: 1400,Halvside: 900,Kvartside: 750,- / side 3 forneden: 900,- kr.
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omegn.
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