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Hyggelig festival i skoven
Julertræspladsen var for en dag omdannet til en hyggelig folkemusikfestival 
ved Frederiksdal Slot. Slotspladsen var blevet til en restaurant og skoven var 
indrettet med musik, bar og dansegulv. Se mere på side 6
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   Forleden var jeg til Folkemusikfestival i Frede-
riksdal og weekenden før var jeg til Classic Car 
Festival på Sorgenfri Slot og samtidig åbnede et 
nyt multihus på hjørnet af Kongevejen og Skov-
brynet. I denne weekend var der fantasiweekend 
på Frilandsmuseet.
   En af weekenderne fik vi besøg af Triathlon og 
om foråret er der både den grønne Mil og halvma-
rathon der passerer området.
   Der sker meget i vores område, og snakken går 
på om der sker for meget.
   Jeg tror vi skal være rigtig glade for al den akti-
vitet – det kan godt være at der ind imellem er lidt 
afspærringer nogle timer, men set over et år er det 
trods alt begrænset, og da informationen normalt 
er god, med store skilte i ugerne op til, kan de fle-
ste nok finde sig en anden vej, når de skal ud eller 
ind i området de få dage det drejer sig om..
   Vi skal være glade for, at der sker noget og så 
må vi tage de få timers vejproblemer med i købet.
Som virumborger kan man ikke være andet end 
stolt over så meget der sker i vores område og 
jeg fik da heller ikke nævnt de mange spændende 

aktiviteter og udstillin-
ger der sker på Sophi-
enholm, et velbesøgt 
fribad, hvor der nu 
også er begyndt at ske 
vandsportsaktiviteter, 
en klatrepark ved Frede-
riksdal Slot, Bådfarten 
på Mølleåren og kano og 
robåde ved Frederiksdal 
og endelig en mere eller 
mindre professionel 
discgolfbane i Virumparken.
   Alle disse aktiviteter er gode for os lokale borgere 
men er også indtægtsgivende for de lokale forretnings-
drivende – hvis vi forstår at udnytte det.
   At skabe dette fællesskab kræver et samarbejde og 
det er blandt andet derfor, at vi som den del af forenin-
gen der drejer sig om handel, nu laver nogle initiativer 
der skal styrke samarbejdet mellem de handlende og 
samtidig give gode muligheder for borgerne, når de 
handler lokalt i butikkerne.
   Læs mere om disse tiltag inde i avisen.

Hans-Jørgen Bundgaard.

Spændende aktiviteter står i kø!
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Fjernvarme i Virum og Sorgenfri

   Snart vil det første 
spadestik til fjernvar-
me i Virum og Sorgen-
fri blive taget som led i 
den grønne omstilling, 
hvor gasfyrene skal 
udfases fra varmefor-
syningen.
 
   I første omgang er 
det de store varmefor-
brugere og bebyggelser 
med interne fjernvar-
menet, der vil blive 
tilbudt fjernvarme.    
Denne udbygning vil 

ske i 2022-2024. Senere vil fjernvarmen blive bredt 
mere ud.
 
   Med fjernvarmeudvidelsen bliver der årligt udledt 
12.000 tons CO2 mindre sammenlignet med den 
nuværende varmeforsyning i Virum og Sorgenfri. 
Når denne etape er fuldført, vil fjernvarmen kunne 
dække op til 70 % af den samlede varmeforsyning i 
kommunen.
 
   I 2030 skal fjernvarmen fra Vestforbrænding 
være helt klimaneutral. Dette ligger fint i tråd med 
borgernes ønske om at skifte til en klimavenlig 
varmeløsning og den politiske målsætning om 70 % 
reduktion af kommunens CO2-udledning i 2030 ift. 

1990.
 
Hvad med resten?
   Der er stor efterspørgsel på fjernvarmen og dermed 
behov for en varmeplan, som kan give et overblik 
over hvor og hvornår, der kommer fjernvarme. Var-
meplanen er allerede nu under udvikling og forven-
tes godkendt i løbet af 2022 som en del af kommu-
nens kommende strategiske energiplan.
 
   Derudover er Vestforbrænding på vej med projekt-
forslag for yderligere fjernvarmeudbygning i Virum 
og Sorgenfri, et projektforslag for området omkring 
ASA-studierne og VUC Lyngby samt projektforslag 
for to store varmepumper, der skal levere grøn varme 
ind i fjernvarmenettet.
 
   Projektet for udbygning af fjernvarme i Virum og 
Sorgenfri blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i 
Lyngby-Taarbæk Kommune den 2. september 2021.
 
H   er kan man se, hvilke områder, der bliver tilbudt 
fjernvarme i denne omgang:
https://webgis.vestfor.dk/forsyningsomr/?guest=true

Fjernvarme er på vej til Virum-Sorgenfri
Pressemeddelelse fra 

Du kan downloade mere om sagen 
på ltf.dk
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   FDF Virum starter en ny gruppe op for børne med 
særlige behov.
   Denne nye gruppe henvender sig til børn i alderen 
fra 6-12 år – med særlige behov - som kunne tænke 
sig at prøve kræfter med, hvad det vil sige at være 
FDF´er. Vi vil gerne introducere oplevelser som bål, 
reb & rafter, leg, synge, teater og udklædning, opga-
veløb, tur i skoven mm., men alle aktiviteter tilpasset 
et roligt tempo uden krav, så netop alle kan være 
med helt eller delvis afhængig af stemning på dagen 
og den enkeltes ”mod på livet”.
   Der vil være plads til max. 10 børn, og vi kræver, 
at der er en forælder eller anden voksen ledsager, der 
deltager sammen med barnet. FDF-lederne facilite-
rer programmet og guider barnet + ledsageren, og i 
forhold til det enkelte barn kan FDF-lederne være 
tæt på eller helt i baggrunden. Med tiden vil FDF 
FRI-holdet måske af og til kunne mødes med de øv-
rige klasser i FDF Virum, men det må tiden vise, om 
deltagerne ønsker dette.
   Holdet vil starte op ved minimum fem børn.

FDF Virum starter en ny gruppe
 for børn med særlige behov

Vi holder møder hver anden søndag mellem 10.00 – 
11.30 med udgangspunkt i Boxen.
For at være med i FDF Fri skal man melde sig ind 
i Virum FDF og det vil koste 350.- kr. pr barn pr. 
halvår.
Første møde er 26.09.2021 kl. 10.

Glade FDF´ere foran klubhuset

Af Birgitte Lykke Lentz-Nielsen
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Folkemusik i skoven
Vi var med til en rigtig hyggelig festival under trækronerne.

   220 havde købt billet til spisning foran 
slottet og langt flere deltog i musik og dans i 
skoven. 
   Os der var der,oplevede et rigtig hyggeligt 
arrangement med en god stemning og god 
musik. 
 
   Frederiksdal Slot støtter op om bæredygtig-
hed - derfor var retten der blev serveret uden 
kød og vin og øl økologisk.

Dato for Frederiksdal Folk Festival 2022, er sat til 22. august

Tekst og foto: Hans-Jørgen Bundgaard

Der danses til Trio Svin

God mad på
gårdspladsen

Frk. Elton
serverede 
kaffe

Folkedans  i skoven

Folkemusikjam - sidst på aftenen
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    Forleden dag gik jeg tur ved Frederiksdal og så 
ud over vandet.
   Der var tusindvis af skarver og i kølvandet på 
dem hundrede måger.
   Det var tydeligt at de forfulgte småfiskene – de 
fløj fra sted til sted og slog ned.

Skarven og Søen
Tekst og foto  Henriette Eiby Christensen

 
   Det fik mig til at tænke. I årevis er der blevet fan-
get store kødædende fisk for, at de ikke skulle spise 
de mindre algespisende fisk, så søen efterhånden 
kunne blive renere. Et kæmpe arbejde.

    Hvad sker der nu hvor skarven (som er fredet) 
spiser store mængder små fisk? Er vi så lige vidt? 
   
Jeg har forsøgt at få kontakt til ”dem som ved bedre” 
og beskeden, jeg fik tilbage, var, at det er skønt med 
biodiversitet.
    Er der mon nogen som ”ved endnu bedre”?

En flok skarver i vil flugt over Furesøen (sorte stribe bag 
ved badebroen)
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af Niels-Kristian Petersen

Lidt lokalhistorie  
Om Sorgenfri Slot

   I det grønne område har vi flere kongelige slotte. 
Jagtslottet  Eremitagen, Frederiksdal og Sorgenfri 
slotte.  Her lidt mere om Sorgenfri Slot, der hører 
under Virum-Sorgenfri Avisens område.

Foto Henning Andersen. Lyngby i Fortid og Nutid. 2018.

Tidligere et slot med mennesker og et leben som 
en del af bylivet i Kongens Lyngby, nu nærmest 
ubeboet. Kun Marineforeningen og enkelte andre 
brugere er tilbage. I en tornerosesøvn ligger slottet 
smukt og spændende, hengemt i en slotspark med 
adskillige skulpturer, der er placeret mellem par-
kens gamle spændende træer og andet beplantning. 
I dag med mulighed for at komme tær på slottet, 
hvor den kongelige private have er lukket op.        
Slotsparken bruges i dag af mange mennesker, der 
lufter hunde eller motionerer. Men sikken et liv, 
der var forleden. Et biltræf/udstilling med Classic 
Car Festival med plads til 600 klassiske biler på 
græsset ud til Kongevejen, men ikke som langtids-
parkering ved indkørslen til slottet.
   Kongehusets næsten første automobil af mærket 
”Adler” var bestilt af Prins Christian, fra 1912 
kong Christian d. X. Automobilen holder her foran 
slottet med chauffør Mortensen ved rattet. I 1909. 
boede Prins Christian netop på Sorgenfri slot og 
fastholdt gennem hele livet stor tilknytning til 
Kongens Lyngby. 
   Kongehusets første bil, en Delaunay- Belleville, 
1906 med 20 hestekræfter og bil nr. 232 indregi-
streret i Danmark. 

Bilen tilhørte Prins Valdemar og Prinsesse Marie. 
Den var det første automobil i det danske kongehus 
og fik betegnelsen “K1”. Den kom til Danmark i 
1907.

Prins Christians bil. Ukendt fotograf.

Sorgenfri slot. 1909. Ukendt fotograf. Privat samling.

   En prøvevogn fra bil- og cykelfabrikant Johs. 
Sørensens fabrik, Taarnby Villaby ( Johs. Sørensen 
yderst til venstre) foran Sorgenfri Slot. Cykelvognen 
kunne transportere flere personer. Det var et yndet 
sted foran Sorgenfri slot at præsentere de nye biller. 
I dag bliver stedet brugt som langtidsparkering for 
folk, der skal til Lyngby.
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Den nye glasveranda. Postkort. Ca. 1920.

Inden indflytningen blev Slottet renoveret under 
ledelse af arkitekt Meldahls, og der blev bygget en 
glasveranda ved hovedtrappen. Prins Christian blev 
Konge af Danmark den 14. maj 1912 og antog nav-
net Kong Christian X.
   Prins Christian og prinsesse Alexandrine brugte 
slottet som sommerresidens, og her blev den senere 
kong Frederik 9. og prins Knud født i 1899 og 1900. 
Det hedder sig, at de to prinser, Frederik og Knud, 
var et par spilopmagere, og utallige er beretningerne 
om deres drengestreger, bl. a. denne historie:
   Når kong Christian X havde forlagt residensen 
til Sorgenfri Slot, aflagde Den kongelige Livgardes 
Musikkorps besøg på slottet hver onsdag. Korpset 
musicerede stående på terrassen i parken lige neden 
for slottet.
   I Marie Louise Ussings beskrivelse ”Børn i Kon-
gens Lyngby” hedder det bl. a.:
”Om sommeren var ugens begivenhed taflet på 
”Sorgenfri”. Da gik vi børn fra Lyngby op til slottet, 
ikke så meget for at høre musikken, men mere for 
at se, hvad prinserne kunne finde på i Slotsparken” 
.Én af prinsernes narrestreger var at lave sjov med 
musikkorpset. Midt under en festlig militærmarch 
kunne prins Knud komme til at spilde vand fra en 
vandkande ud fra et vindue oppe på slottet lige ned 
i tubaen. 
   Det fortælles også, at et andet af prinsernes glans-
numre var at gemme æbler i den store tuba, der så 
frembragte nogle stønnende og uartikulerede lyde, 
formentlig til stor moro for prinserne, men måske 
ikke så sjovt for den stakkels tubaspiller og musik-
dirigenten.

Og hvem står så der? Postkort. Ca. 1920.

Efter Christian X død den 20. april 1947 forsatte 
enkedronning Alexandrine med at bruge Sorgenfri 
slot. Men efter hendes død i 1952 fungerede slottet 
som bolig for arveprins Knud (1900-1976) og arve-
prinsesse Caroline-Mathilde (1912-1995). De boede 
på slottet til deres død i henholdsvis 1976 og 1995. 
Damebygningen ved slottet beboedes i mange år af 
deres søn Christian (1942-2013), greve af Rosen-
borg og grevinde Anne-Dorte. Prinsesse Elisabeth 
(1938-2018) boede fra 2015 frem til sin død  i 
Damebygningen. 
   Det store spørgsmål er jo så: Hvad nu med områ-
dets perle. Sorgenfri Slot. Skal eventyret mon slutte 
her?
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Fra onsdag den 15. september viser Lyngby Kunst-
forening værker af billedkunstneren Christian 
Gundtoft i Cobra-rummet ved Sophienholm.

   Værkerne til udstillingen, ”Aspekter af udsyn”, 
repræsenterer forskellige visuelle indgangsvinkler 
til at tydeliggøre virkelighedens dynamiske aspekt. 
Hensigten er at ramme det punkt, hvor beskueren 
kommer i tvivl om, hvorvidt kunstneren skaber et 
givent motiv ”med vilje”, eller om det er noget, 
man selv forestiller sig - og derved bliver potentiel 
medskaber af værket.

   Christian Gundtoft er som kunstner autodidakt. 
Han beskæftiger sig med maleri, skulptur og digital 
kunst/animation. Hans værker er ekstremt detalje-
rede, multifacetterede, dynamiske - og ikke mindst 
farverige. Han sigter ofte efter at finde en balance 
mellem det figurative og det abstrakte. Han har 
gennem de sidste 5-6 år haft adskillige solo- og 
gruppeudstillinger, bl.a. i Galleri Oxholm og Nati-
onalmuseets galleri ”Glassalen”.

Mellem figurativt og abstrakt
Af Karin Sandvad

Udstillingen i Cobra-rummet ved Sophienholm, 
Nybrovej 401, Kgs.Lyngby, slutter søndag den 26. 
september. Der er åbent tirsdag til fredag kl. 11-20, 
lørdag og søndag kl. 11-17. Mandag lukket. Der er 
gratis adgang.

 Johnny Cash er populær hos unge og ældre. Dette 
mærker foredragsholderen Dennis Lydom, der har holdt 
over 200 koncertforedrag om The Man in Black. Med 
farverige fortællinger og musik inviterer han lytteren 
ind under huden på mennesket Johnny Cash, som var 
lige så skrøbelig som fandenivoldsk.

En sprællevende countryaften
Tirsdag den 21. september 2021 kl. 17.30 - 20.00

Pris 260,00 kr incl mad. Billetter bestilles på Tlf. 5150 0782 
eller på www.birgithald.com/saloner
 

Johnny Cash på Frilandsmuseets restaurant
”The Man in Black – om Johnny Cash” v/ Dennis Lydom, musiker og foredragsholder 
Pressemeddelelse
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Spillefilmen med titlen SMUK handler om hvilken 
betydning gymnasietiden har for elevernes videre 
liv. Filmen har en række nye unge store talenter på 
rollelisten 
Som du kan se på billedet, skiftede Virum Gym-
nasium for nylig navn til Rosenholm Gymnasium. 
Det skete i forbindelse med at produktionsselskabet 
SF Studios var ved at lave optagelser til noget så 
sjældent som en spillefilm for unge. Det drejer sig 
om Tilde Harkamps SMUK, der udspiller sig på 

SMUK ungdomsfilm optaget på Virum Gymnasium

Rosenholm Gymnasium ved årets skolestart. Der 
er en masse ritualer, som de nye 1.g’ere skal igen-
nem, som har stor betydning for deres videre liv på 
gymnasiet og ikke mindst for deres personlige liv. 

Af Kim Engelbrechtsen

VG skiftede midlertidigt navn til Rosenholm Gymnasium, hvor 
den nye spillefilm SMUK foregår. På billedet til højre ses de seks 
unge talenter, der medvirker i filmen.

Vi følger seks unge drenge og piger, som hurtigt får 
udfordret egne grænser på hver deres måde….
Filmen har en række af Danmarks helt nye unge sto-
re talenter på rollelisten, bl.a. Andrea Gadeberg. Hun 
spillede en ung Sanne Salomonsen i ”Sanne – The 
Musical” og havde samme år sin spillefilmsdebut i 
Niels Arden Oplevs ”Ser du månen, Daniel” (2019). 
Året efter modtog Andrea en Reumert for Årets 
Talentpris. Sidste år imponerede hun mod en gruppe 
af dansk films stærkeste spillere i Anders Thomas 
Jensens publikumssucces ”Retfærdighedens ryttere”, 
der sikrede hende en Bodil nominering og en Robert 
som Årets kvindelige hovedrolle ved uddelingen i 
år. I går modtog hun så publikumsprisen Svend for 
Årets Håb.
Filmen forventes at få biografpremiere over hele 
landet den 29. september 2022

Her ses de seks unge talenter, der medvirker i filmen.
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Når der er vilje, er der vej
Prioritere Lyngby-Taarbæk Kommune rigtigt

   Tilbage i 2012, endnu før Virum Post-
kontor lukkede, var vi en arbejdsgruppe 
der satte sig sammen for at finde ud af 
hvilke muligheder, der var for at udvikle 
posthusgrunden.
   Vi var inviteret af en developer der stod 
for køb af posthusgrunden.
Efter en møderække lykkedes det at få et 
samarbejde igang først med Lyngby Taar-
bæk Kommune og senere med køberen af 
grunden der skulle udvikle posthusgrun-
den.
   Adskillige møder blev afholdt, works-
hops hvor lokale borgere deltog, by-
vandringer hvor man skulle diskutere 
de muligheder der var, og inden det nye 
byggeri blev igangsat, blev der tilbage i 
2017 udarbejdet en plan og bevilget penge 
til at udvikle Virum Bymidte udfra nogle 
af de tanker som de lokale borgergrupper 
var kommet frem til.

Arbejdsgruppens mål var at fornyelsen af 
Virum Bymidte  skulle ske, så den kunne 
stå færdig sammen med det nye byggeri, 
men tiden gik og intet skete i denne sag, 
bortset fra forskellige dyre analyser af den 
trafikale situation i området.
   Arbejdsgruppen pressede løbende på for 
at der skulle ske noget, men projektet som 
der var bevilget penge til blev ved med at 
blive udsat og det seneste vi har hørt at det 
er udsat til 2023. – altså med 6 års forsin-
kelse.
   Dertil kom at der ikke var afsat penge 
nok til at hele projektet kunne lade sig 
gøre, og med de mange års forsinkelse 
rækker pengene ikke så langt som de ville 
have gjort da de blev bevilget.

Nedprioritering af Virum
   Men politikerne og forvaltningen må 
have et problem med prioriteringen. 
Mens 10.000 husstande i Virum gang 
på gang skal se til at der intet sker i 
Virum selvom pengene er bevilget og 
planerne ligger klar, oplever vi at man 
f.eks.  har tid til - og bruger midler på  
at rette kantsten op på Nybrovej fra 
Frederiksdal til kommunegrænsen.
Et projekt der foreløbig har kostet 3,5 
millioner kroner og så er der endnu 
ikke lagt asfalt på.vejen.
   Jeg skal ikke gøre mig klog på om 

Tekst og foto: Hans-Jørgen Bundgaard

det er vigtigt med nye kantsten på 
Nybrovej, men at dette projekt er vig-
tigere end at vi i Virum får renoveret 
vores bymidte må jo være et tegn på, at 
vi som lokalsamfund bliver nedpriori-
teret.
   De kræfter der i vinter og forår blev 
brugt på Nybrovej kunne i stedet  være 
brugt i i det centrale Virum til stor 
gavn for Virums borgere.
Ingen i området havde kunne klandre 
kommunen for, ikke at have rettet kant-

 Byvandring i det centrale Virum

Nye kantsten for 3,5 millioner på Nybrovej

Her kommer rundkørsel i henhold til projektet
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kommunen for, ikke at have rettet kantsten op på 
Nybrovej, for jeg kender ikke nogen som umid-
delbart føler at det var en god ide.
   Det kan godt være det var nødvendigt på sigt, 
men det er vel ikke mere nødvendigt end pro-
jektet i Virum hvor en masse lokale borgere  har 
brugt mange kræfter  i deres fritid på at disku-
tere og udarbejde skitser – mange vil stå tilbage 
og tænke: Er det måden at drive demokratiske 
løsninger på i kommunen, at indkalde borgere til 
møder og workshops et utal af gange, og så lade 
det hele trække ud i det uvisse.
   Som formand for den daværende Handelsfor-
ening og siden hen Handels- og borgerforening 
føler jeg det kan være svært at samle borgerne 
igen  til at diskutere nye projekter, når alle nu 
oplever hvordan projekterne bliver udskudt den 
ene gang efter den anden.

Økonomien i projektet
   Velvidene kommunens egne tal der siger at de 
kun har brugt 80% af anlægsbudgettet, vil det 
samtidig være et godt signal at sende nu til virum-
borgerne, hvis man ud over det beløb som inflatio-
nen har taget, ville sikre at der vil være penge nok 
til at vi laver hele projektet på en gang.
Det skriver kommunen også selv i sit oplæg at det 
skal laves på en gang, men samtidig står der også, 
at visse dele af projektet må vente til en anden 
bevilling.
   Om nogen kender jeg til disse politiske udtalel-
ser.
   Jeg deltog selv i 1995-97 i planerne om at 
renovere bymidten. Dengang var sagen præcis 
den samme. Der blev bevilket 4 mill kr. som kun 
dækkede en del af projektet, så ville resten kom-
me senere (Bl..a. bedre forhold til vareindlevering 
ved Virum Supermarked.

Det er nu 25 år siden, og intet er sket ved bymidten 
siden.
   Vi har også ved flere lejligheder hørt formanden for 
byplanudvalget Simon Pihl sige, at nu er det Virums 
tur og han har indrømmet ved flere lejligheder at 
Virum har været forsømt.
   Det ønsker vi ikke skal ske igen. Derfor opfordrer 
vi politikerne til at bevilge et beløb der er stort nok til 
at vi som kommunen selv skriver, skal renovere hele 
bymidten med det samme.
   Pengene er der – men det er viljen der mangler – og 
for mig at se er der ikke nogen fornuftig argumentati-
on for at projektet skal vente til 2023.
Det er et stort ønske for alle borgere i Virum og ikke 
mindst de over 100 aktive borgere, der under en eller 
anden form har medvirket ved udarbejdelsen af pla-Overgang på Frederiksdalsvej - en central del af det nye projekt

Projektet med en ændring af vareindleveringen ved 
Meny har indtil videre varet 25 år.

Mere end 100 borgere har gennem årene været med i arbejdet omkring 
en bedre Virum Bymidte. 
Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening har været toivholder for 
adskillige workshops, byvandringer, møder med forvaltning og politi-
kere siden 2012.
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Kommunalvalg i november 
følg kandidaterne her i avisen
Af Hans-Jørgen Bundgaard

Vi har nu overstået de  tre faste spørgsmål som vi bad partierne 
tage stilling til. Indtil valget vil der være mulighed for at deltage 
med egne indlæg – vi sørger for at fordele indlæggene så sol 
og vind bliver fordelt lige mellem partierne. Max størrelse på 
artiklerne er 400 ord samt et billede.
Den 10. november kommer vores særnummer om valget – mere 
om det senere.

Hvor kan vi mødes i Virum-Sorgenfri? 
Af: Dorete Dandanell, Sorgenfri og Arne Christensen, Virum, kandidater for SF til kommunalvalget 2021.

   SF foreslår, at der skal findes et mødested i Virum og Sorgenfri. Der mangler et forsamlingshus / medbor-
gerhus i bydelene. Der er et utal af klubber og foreninger, interessegrupper, frivillige og andre fællesskaber 
fx. grundejerforeninger, som har behov for at kunne mødes. Der er mange borgere, grupper af unge, voksne 

og ældre, der har et fællesskab, og som har behov for et 
lokalt mødested.
Kommunen bør tilbyde lokaler, hvor foreningslivet kan 
trives og udvikles lokalt i de to bydele. Der bor mange 
borgere, og der er mange fællesskaber, som bør have et 
mødested. Det kan fx etableres som en satellit til Lyng-

by-Taarbæk Kommunes Frivilligcenter, som centralt i Lyngby tilbyder foreninger og frivillige organisationer 
at mødes i centerets lokaler. Et medborgerhus i Virum-Sorgenfri vil skabe mere liv og trivsel samt aktivitet i 
bydelene. Og så vil et fast mødested styrke  følelsen af at høre til, at føle sig hjemme. 
SF kæmper for at fremme frivillige fællesskaber, foreningslivet med videre i de to bydele. Et lokalt medbor-
gerhus skal have god tilgængelighed - niveaufri adgang af hensyn til kørestole, teleslynge til hørehæmmede 
og ledelinjer til blinde.
   Så, hvis I, kære læsere, kender til en bygning, som rummer lokaler, der kan danne rammerne for et lokalt 
medborgerhus, så hører vi gerne fra jer.  SF vil i givet fald trille bolden videre, så vi kan finde en løsning.
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   Da det kom frem, at Classic Car House havde købt 
det gamle Landbrugsmuseum, var der meget stor 
interesse for sagen – så stor, at avisens facebookpro-
fil aldrig er overgået af kommentarer og interesse for 
dette nye tiltag. 

Årsmøde i Handels- og Borgerforeningen
Af Hans.Jørgen Bundgaard

   Nu er byggeriet i fuld gang, og jeg præsenterede 
for nyligt i en artikel mit besøg på byggegrunden.
Det har også vist sig gennem sommeren, at der er 
en stor passion for de gamle biler, så stor at antallet 
af biler overgik alle forventninger, da Classic Car 
House som de første havde fået lov at låne et stykke 
af jorden, tilhørende Sorgenfri Slot. Man havde i før-
ste omgang forventet 600 biler, men over 800 havde 
tilmeldt sig dette klassiske biltræf.
   Til vores årsmøde den 28. september har vi der-
for inviteret direktøren for det nye museum, Casper 
Santin, til at komme og fortælle om museet i ord og 
billeder.

   Et spændende foredrag, der gør at vi alle ved lidt 
mere om, hvad meningen er med det nye Bilhus. For 
det er jo ikke biler alt sammen.
   Kom og vær med og hør om de store planer. 
Arrangementet er gratis, men af hensyn til trakte-
ment vil vi gerne have en tilmelding, som kan ske 
direkte på  blanketten på www.virumby.dk eller på 
mail post@virumby.dk

Generalforsamling i Handels- og Borgerfor-
eningen

   Efter foredraget bliver Foreningens årlige general-
forsamling afholdt. Generalforsamlingen er flyttet 
fra foråret pga. Corona. 

   Generalforsamlinger opfattes tit som noget lidt 
kedeligt med en dagsorden og nogle kedelige papirer 
– sådan behøver det ikke altid at være.
   Når du nu har været til et spændende foredrag, så 
er du naturligvis velkommen til at tage hjem, men vi 
synes nu alligevel, vi vil opfordre dig til at blive.
Der sker mange spændende ting i foreningen, og 
selv om det ikke er bestyrelsesarbejde, du vil deltage 
i, har vi altid brug for kræfter til hjælp til de forskel-
lige aktiviteter.
   Vi presser aldrig nogen til noget – foreningsar-
bejde skal gerne være frivilligt – så har du lyst til at 
høre og se, hvem vi er, så bliv lidt og få en ekstra 
kop kaffe – så kunne det være, du også synes, det 
kunne være hyggeligt at deltage i det arbejde, der 
gerne skulle gavne vores allesammens by.

Klassiske biler passerer det kommende museum

Direktør Casper Santin
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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

   Er du handlende eller driver virksomhed, skole 
eller institution, så afholdes der et spændende net-
værksmøde på Frilandsmuseets Restaurant, tirsdag 
den 18.november.
   Der er tale om et middagsmøde, hvor Foreningen 
inviterer alle, der driver virksomhed  i Virum og 
Sorgenfri, til middag.  Alle, der er medlemmer af 
foreningen, får en gratis middag med foredrag, alle 
andre skal betale 200 kr. for arrangementet.
I forbindelse med mødet har vi inviteret foredrags-

Handelsforeningen holder netværksmøde med virksomhederne.

holder Anders Lützhøft 
til at fortælle om skan-
dalerne i skat – det lyder 
måske tørt, men Anders 
er efter mere end 40 år i 
Skat en yderst kompetent 
person, der med en yderst 
humoristisk tilgang til 
skat fortæller om Skat, 
som vi jo alle kender til 
på en eller anden måde.
Mødet er også det første 
i rækken af netværksmø-

der, som Foreningen holder for at skabe et godt 
sammenhold mellem forretninger og virksomheder i 
lokalområdet.
   Derfor vil der også være lidt orientering om For-
eningens aktiviteter og  mulighed for lidt smalltalk 
forretningerne imellem.
   Alle forretninger vil få en direkte invitation en af 
dagene, men ellers kan invitationen ses  på www.
virumby.dk
   Bemærk – dette arrangement er forbeholdt virk-
somheder med et CVR nummer i Virum og Sorgenfri 

Af Hans-Jørgen Bundgaard

Netværksmøde med middag og foredrag på Frilandsmuseets Restaurant

Anders Lutzhøft
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Kort Nyt
Målrettet færdselsindsats
   Nordsjællands Politi var ved midnatstid i ons-
dags, tirsdag den 14. september, til stede på Hel-
singørmotorvejen ved Klampenborgvej. Her blev 
12 personer sigtet for at køre for stærkt, hvoraf 
seks af disse forhold førte til klip i kørekortet, og 
en førte til en betinget frakendelse af kørekortet. 

   Derudover blev to personer sigtet at køre bil, 
selv om de havde fået frakendt deres førerret, og 
en bilist blev anholdt og sigtet for spirituskørsel, 
da et alkometer viste, at vedkommende formentlig 
havde kørt bil med en promille over det tilladte. 
Bilisten blev efterfølgende kørt til hospitalet med 
henblik på udtagning af en blodprøve, som skal 
fastslå de præcise omstændigheder omkring den 
eventuelle spirituspåvirkning.

   Yderligere blev et sæt nummerplader inddraget 
grundet manglende forsikring. Den højeste hastig-
hed, der blev målt på stedet, var 156 km/t. 

Tilbud til børn med særlige behov
   Virum kan nu med støtte fra kommunen tilbyde 
aktiviteter for børn med særlige behov i alderen 
6-12 år. I gruppen er der plads til 10 børn og en 
voksen ledsager til hvert barn (en forælder eller 
anden person, som barnet kender). Tilbuddet 
sættes i værk, når der minimum er fem børn fra 
starten.
   Der afholdes møde hver anden uge, og børne-
ne betaler almindeligt kontingent til foreningen. 
Kontingentet udgør pt. 350 kr. pr. halvår. På 
møderne vil børnene blive introduceret til almin-
delige FDF-aktiviteter, tilpasset børnenes udfor-
dringer.

Nyt stykke vej snart færdig
De er ved at blive lavet en ny vej som skal være ind-
kørslen til det nye bilmuseum på Kongevejn

Foto: Ole Fendt

   Gitte Hvidring starter 
til oktober som frisør hos 
Jeanet Deleuran på Frede-
riksdalsvej. 
   Mange vil kende Gitte 
som mobil frisør der kører 
rundt til kunderne i deres 
hjem.
   Det vil Gitte fortsat gøre, 
men 1-2 dage om ugen 
vil hun være at finde hos 
jeanet Deleuran.
   Gitte har været frisør i 

Ny frisør hos Jeanet Deleuran.

17 år, bor i Virum og har med 4 børn nok at se til.
Hun fortæller at det vigtigste for hende vil være at kun-
den er i centrum og dette vil hun naturligvis også leve 
op til i sit nye job i en ”stationær” frisørsalon.
Du kan bestille tid online eller på tlf: 45857979
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Navne
”Fru forening” fylder år 
Dorete Dandanell runder  de 70 år den 18. september

   Dorete lærte jeg at 
kende da vi tilbage i 
2015 omdannede Virum 
Handelsforening til  Vi-
rum-Sorgenfri Handels- og 
Borgerforening, for her 
meldte Dorete sig straks til 
at indgå i bestyrelsen.

   Det siger lidt omkring 
det lokale engagement 
som Dorete er kendt for. 
Vi fik gavn af Dorete et 
par år i bestyrelsen men 

det lå hurtigt klart at der  var meget mere engage-
ment i Dorete.

   I to perioder, den ene som aflæser, har Dorete 
siddet i kommunalbestyrelsen, og bl.a. fordi hendes 
store interesse var kulturlivet blev hun medlem af 
kulturudvalget hvor hun var formand  fra 2010-
2013.

   Når Dorete ikke er i kommunalbestyrelsen er der 
nok at tage sig til.
Når man spørger Dorete til sit aktivitetsniveau 

svarer hun:   ”Jeg er som ”Fru Forening” formand 
for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk og aktiv i 
at arrangere en mængde ting på Kulturstedet Lin-
degaarden, ligesom jeg lægger energi i projektet 
”Kulturmiljøer i Københavns Omegn”. Jeg er også 
formand for Historisk-topografisk Selskab for Lyng-
by-Taarbæk kommune og senest  også  formand for 
den nyoprettede lokalafdeling af oplysningsforbun-
det SFOF.”
Hun fortsætter: 

   ”Det er dejligt at se, at det kan ”rykke”, ikke 
mindst fordi det er meget givtigt at samarbejde 
med en række lokale dygtige og ressourcestærke 
frivillige, som vi i praksis og politisk hele tiden skal 
anspores og anerkendes for deres indsats.”

   Som foreningskvinde har Dorete det faglige i or-
den for efter hun er blevet pensionist har hun taget 
en master i ”Socialt entreprenørskab på RUC.

   Dorete stiller igen op til kommunalvalget til no-
vember, for hun synes stadig at kulturen trænger til 
en klar stemme i Lyngby-Taarbæk Kommune, ikke 
mindst oven på den hårde corona-periode, der har 
lagt meget dødt.  

Afsked med en afholdt borger
   Den 10. september 
bisattes Niels Viktor 
Frouvne Knudsen, fra 
Sorgenfri Kirke. Den 
næsten fyldte kirke 
dannede rammen om 
en smuk afsked med 
Niels. De smukke og 
gribende ord der var 
omdrejningspunkt i 
bisættelsen blev sagt af 
datteren Charlotte som 
til daglig er præst i 

Jylland. Derfor var det også en meget personlig tale 
ved båren.

   Niels var et meget favnende menneske, for ikke 
at tale om hans store viden på en række områder. 
Det var alt lige fra gamle dage og til nu, politik 
eller litteratur, alt kunne Niels tale med om. Han 
udgav da også en bog sammen med sine to brødre 
der omhandlede deres liv i Hellerup som børn og 
unge.
Bemærkelsesværdigt var det at blandt de frem-
mødte var en del tidligere beboere fra ejendommen 
på Vangeledet, hvor Niels boede det meste af sit 
voksenliv. Ikke mindst en række unge mennesker 
som Niels havde kendt siden disses barndom. Det 
gennemgående tema i alle de smukke ord der blev 
sagt var Niels altid beroligende bemærkning. – 
”Det skal nok gå alt sammen. ”
Æret være hans minde.

Dorete Dandanell - foto: privat

Niels Knudsen - foto: Privat

Af Hans-Jørgen Bundgaard

Af Jan Carlsson



af Birgit Trillingsgaard
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   Vi vil fortsætte det lille lynkursus fra ”Folderen 
LYNGUIDE TIL HUNDEN”, af dyrlæge Lise Rovs-
ing, og afsnit 3 hedder: Snuseturen:

   Brug altid sele og en slap line til hunden. Halsbånd 
påfører hunden et unødvendigt ubehag og kan på sigt 
føre til bl.a skader i nakke og halsregion. Hvis hunden 
trækker, vil det konstante tryk fra halsbåndet gøre, at 
hunden stresses endnu mere, hvilket forværrer situati-
onen. Har man brug for at holde fast i sin hund, giver 
en sele et mere sikkert greb frem for et halsbånd.

   Hunden skal have en slap line, så den har valgmu-
ligheder og frit kan vælge, hvor den vil snuse henne. 
Drop flexlinen. I en flexline føler hunden et konstant 
tryk fra en stram line, og hunden føler dermed ingen 
frihed under turen. Flexline føles som ståltråd og er 
ofte årsag til skader på både dyr og mennesker.

   Den daglige motion skal være på hundens præmis-
ser. Vi mennesker styrter af sted, og hunden følger os. 
Sæt tempoet ned, gå langsomt. Lad hunden få valg-

muligheder og bestemme, hvor den vil snuse og hvor 
længe, den vil snuse. 

   Nogle hunde er særligt sensitive. Selv små inputs 
kan føles meget voldsomme. Det er derfor ikke alle 
hunde, der trives med for meget aktivitet og larm 
omkring sig.

   Hvis din hund kan være bekymret / utryg ved 
andre hunde, så gå steder hvor den ikke møder så 
mange løse hunde. Opstår der en konflikt på turen: 
Forbliv rolig og fortsæt med at gå.

Næsten hver morgen – og meget tit også om efter-

middagen – får jeg besøg af Buggi, som er en af 
mine allerbedste venner. Buggi er en meget flot 
pige med de smukkeste øjne, og ingen kan sige 
nej, når hun står ved havelågen og forventer sine 
5 godbidder, og så falder der jo også 5 af til mig, 
det er noget vi har aftalt Buggi og jeg. Hvis døren 
er åben, og Mor ikke lige er i nærheden, så har 
Buggi sit helt eget kaldesystem, og straks slipper 
Mor hvad hun har i hænderne, finder slikdåsen 
og løber ud til havelågen, for i løbet af den næste 
halve time kommer resten af vennerne forbi for at 
få deres ”morgenkaffe” sammen med mig. Buggi 
viser sin taknemmelighed ved at gå ned af trappen 
og sætte sig med ryggen til, mens vores mødre får 
talt færdig.

  Buggi er 10 år, og hun er en meget heldig blan-
ding af Golden Retriever, Labrador og Birdet 
Collie.

  Buggi, Oscar, Bobbi, Mocca, Nero, Terkel og alle 
de andre, de er allesammen mine bedste venner,
og jeg sætter meget stor pris på deres daglige 
besøg. 

Buggi kalder og afventer

Nå, nu kommer hun heldigvis
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Vi er rigtig glade for vores avis, men vi vil altid 
gerne have nyt blod i redaktionen.
Har du lyst til at være med har vi brug for 
hjælp til lidt af hvert.

Journalister
Har du lyst til at være en del af den skrivende 
og opsøgende redaktion og er du god til at skri-
ve, så er det dig vi har brug for.
Der sker meget i Virum og Sorgenfri og du kan 
enten selv opsøge det, du vil skrive om eller få 
uddelegeret stof fra redaktionens side. 

Avisen søger frivillige medarbejdere
Tegnere
Er du god til at tegne, så kom ud af busken. Vi har ind 
imellem brug for en der kan tegne lidt for os når der 
er brug for det

Annoncesælgere
Avisen drives gennem de annoncer der bliver tegnet i 
avisen. Er du vant til salgsarbejde eller har mod på at 
prøve det, så er det dig vi har brug for

Frivilligt arbejde
Der er tale om frivilligt arbejde så arbejdet er ulønnet, 
men der er mulighed for en god middag en gang imel-
lem lige som du kan få alt det kaffe, du kan drikke når 
du er på redaktionen.

Finurlige figurer
Jeg er helt pjattet med de sjove, fantasifulde lerfigurer på taget af det 
lille lysthus i Sophienholmparken. 
De er absolut værd at nærstudere. Det kan man ikke undgå at komme i 
godt humør af!
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   En ældre kvinde fra Virum blev i mandags, den 
13. september, ringet op af en falsk bankmand, 
som sagde, at hendes konto var blevet hacket. Det 
oplyser Nordsjællands Politi.
   På baggrund af den historie lykkedes det man-
den at få kvinden til at oplyse sine konto-oplysnin-
ger.
   Senere mødte en fremmed mand op på kvindens 
adresse i området omkring Frilandsmuseet.
Han overtalte kvinden til at udlevere sine kredit-
kort samt pinkode 
   Da kvinden fik mistanke og kontaktede sin bank, 
var det for sent.
   Der var allerede blevet hævet et større beløb fra 

Falske bankmænd og tricktyve på spil
Virum-borger blev franarret kreditkort og pinkode, og en kvinde fra Lyngby fik en pose med 
avispapir som ”betaling” for sine smykker
Tekst og foto: Kim Engelbrechtsen

Manden beskrives som:
25-30 år, ca. 175-180 cm høj, spinkel af bygning, 
brun i huden, kort mørkt hår, iført skjorte og sort 
mundbind.
Oplysninger i sagen kan gives til Nordsjællands 
Politi på tlf. 114.

Lyngby-borger frarøvet smykker 
af trick-tyv
   Samme dag - mandag eftermiddag mellem 
klokken 13.45 og 14.00 blev en 56-årig kvinde 
fra Lyngby snydt af en mand, som var kommet 
for at købe nogle smykker af hende.
I forbindelse med salget, gav manden den 56-årige 
en kuvert med kontanter.
   Kvinden lagde et kort øjeblik kuverten fra sig for 
at finde en pose som manden kunne lægge smyk-
kerne i.

Da manden var gået, opdagede kvinden, at der kun lå 
et lille beløb i kuverten, mens resten af indholdet var 
avispapir.

Gerningsmanden beskrives som:
45-50 år, 185-190 cm høj, fedladen med gråt kort hår, 
brune øjne, engelsktalende og iført blåt mundbind, sort 
blæser, skjorte, blå cowboybukser og laksko.
Oplysninger i sagen kan gives til Nordsjællands Politi 
på tlf. 114.



Virum-Sorgenfri Avis • 16. .september 2021       Side 23

- Jeg har ikke fået min hjælp til rengøring i 6 uger, 
det er jeg ikke tilfreds med.
Men kan der være en forklaring?

   Gurli på 91 år får Lyngby-Taarbæk kommunes 
hjælp både til personlig pleje og til rengøring i 
hjemmet. 
-    Jeg er rigtig glad for den hjælp, jeg dagligt får 
fra Kommunen til den personlige pleje, men jeg 
er ikke tilfreds med, at jeg hen over sommeren har 
fået aflyst hjælpen til rengøring og ikke har fået 
gjort rent i 6 uger, der kan være en sundhedsrisiko 
forbundet med det, siger Gurli Alsing, der bor på 
Frederiksdalsvej i Virum. 
   Gurli kan ikke forstå, at hun gentagne gange får 
aflyst sin hjælp med kort varsel, så jeg henvendte 
mig til Kommunens hjemmepleje for at høre forkla-
ringen. Selv om borgerne selvfølgelig skal modtage 
den hjælp, de er berettigede til, kan der være år-
sager, der gør det umuligt at opfylde. 

Jeg er glad for hjemmeplejen i 
Lyngby-Taarbæk Kommune – MEN
 Af Ruth Jacobsen

I et skriftligt svar forklarer Charlotte Aagaard, der er 
centerchef for Sundhed om Omsorg: 
   ”Jeg kan på grund af tavshedspligt ikke udtale mig 
om enkeltsager, men vil fortælle, at vi, ligesom flere 
andre kommuner, hen over sommeren desværre har 
haft udfordringer med rekruttering af afløsere for 
vores faste personale, som skulle afvikle ferie. For 
at få det hele til at hænge sammen, har vi derfor i en 
periode været nødt til at prioritere i opgaverne, så 
borgere, der har behov for personlig hjælp og pleje, 
fik den hjælp, de har behov for.  
   Nu er sommerferien overstået, og for de fleste er 
hjemmeplejen tilbage til normalen. Dog vil der des-
værre stadigvæk nogle få steder kunne opleves vikarer 
og prioriteringer, da vi her efter sommeren har en del 
jobs, der mangler at blive besat. Men det har vi stærkt 
fokus på.”
   Gurli skulle så vidt vides igen have fået sin rengø-
ring i hjemmet. 

Nye låg på trapperne

   Der er godt nyt til alle os, der har problemer med 
løse låg på 4-kammerbeholderne, som vi fik i 2016. 
Lyngby-Taarbæk Forsyning har fået en forsyning 
nye låg og igangsat en ekstraordinær indsats for at 
få lågene skiftet hurtigst muligt.
-    Vi ved, at der er mange kunder, der har ventet 
længe på et nyt låg. Er du en af dem, håber vi, at 
du kan væbne dig med en smule mere tålmodighed, 
nu hvor de er på trapperne. Husk, at beholderen 
kan bruges som normalt – også helt uden låg – og 
affaldet kan godt genanvendes alligevel, skriver 
Lyngby-Tårbæk Forsyning i en meddelelse på deres 
hjemmeside.
Det er også på denne hjemmeside, at du – hvis du i 
i   kke allerede har gjort det – kan skrive dig op til et 
nyt låg, som bliver monteret uanset om du er hjem-
me eller ej.
   Det kan du gøre lige her: 
https://ltf.dk/.../bestil-beholder-eller-reparati-
on-4-kammer
e   ller ved at skrive en mail til forsyning@ltf.dk 

Tekst og foto: Kim Engelbrechtsen
(husk at opgive din adresse).
  å hjemmesiden kan du også blive skrevet op til at 
modtage sms eller mail, før de mange forskellige 
grønne spande bliver afhentet. Det er en stor hjælp 
med en sådan reminder, da det unægtelig kan være 
svært at holde styr på afhentningsdagene i en travl 
hverdag...

Pres ikke kamrene for 
meget. Især hvis du 
kommer for mange 
flasker i, kan det medfø-
re slitage på hængslerne

Lågene får en hård belastning, når de bliver tømt ned 
i skraldevognene, og desuden er det ifølge Majbritt 
Fie Nielsen, kommunikationsmedarbejde hos Lyng-
by-Taarbæk Forsyning også et problem, at mange af 
firekammer spandene bliver for hårdt pressede, hvilket 
medvirker til slitage på låg og hængsler. Især hvis der 
er for mange flasker i spanden.
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   På sin kommende udstilling i Portnerboligen 
viser Lyngby Kunstforening grafiske arbejder af 
billedkunstneren Anneline Schjødt Pedersen.

   Værkerne på udstillingen ”Grafisk ekspressi-
on” kan opleves som en form for sindbilleder. De 
larmer ikke ud i rummet, men er indadskuende 
med en iboende dramatik. Detaljeringsgraden i 
stregføringen gør, at man som beskuer er nødt til 
at nærme sig dem for fordybelse. Inspirationen er 
elementer i opbrud, det organiske, naturens afteg-
ninger, det uperfekte, menneskelige relationer og 
det menneskelige sind.

   Som grafiker er Anneline Schjødt Pedersen auto-
didakt. Hun arbejder med traditionelle dybtryk-
steknikker i kobber og zink: stregætsning, kold-
nålsradering, akvatinte, blødgrund samt collografi. 
Hun arbejder intuitivt, uden forlæg, og lader 
værkerne udvikle sig spontant i processsen. Blandt 
hendes mange udstillinger kan nævnes Martin 
Asbæk Gallery, Johannes Larsen Museet, Kirsten 
Kjærs Museum og Kastrupgårdsamlingen. Lige nu 
har hun en omfattende grafikudstilling i Birkerød 
Kunstmuseum.

   Udstillingen i Portnerboligen ved Sophienholm, 
Nybrovej 401 A, Kgs. Lyngby, åbner lørdag den 

Abstrakt grafik med figurative islæt

25. september og slutter søndag den 17. oktober. Der 
er åbent tirsdag til søndag kl. 12-15. Mandag lukket. 
Der er gratis adgang.

Af Karin Sandvad
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Rubrikannoncer
 

Støt det lokale handelsliv Byens billigste annoncer
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GRINEREN
Af Erling Gothenborg
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Hans-Jørgen Bundgaard (Ansv.) - hjb@virumsorgenfriavis.dk 

Øvrige frivillige redaktionsmedarbejdere:
Kim Engelbrechtsen - ke@virumsorgenfriavis.dk 
Thomas Leo Hansen - tlh@virumsorgenfriavis.dk 
Jan Carlsson journalist (DJ) - jc@virumsorgenfriavis.dk 
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Freelancemedarbejdere: 
Niels-Kristian Petersen,  Shila Søholt; Erling Gothenborg 
Birgit Trillingsgaard

Redaktionelt stof
Redaktionelt stof sendes som wordfil eller lignende som fær-
digt materiale. 
Billeder sendes i jpeg eller PNG fil.
redaktion@virumsorgenfriavis.dk
 
Næste udgivelse: 1. oktober 2021 - 
Deadline 26.  september 2021 
 

Annoncepriser:
Helside: 1.300,- /  Side 2: 1400,-
Halvside: 900,-
Kvartside: 750,- / side 3 forneden: 900,- kr.
1/8 side: 500,- / 10 numre: 4.000,-
Lille rubrikannonce: 1/16 side: 250,- / 10 numre: 2.000,- 
Bagside (halv): 1150,- 
Bagside (hel): 1400,- kr. 
Side 2 helside: 1450,- 
Side 3 nederst: 1050,-
Medlemspris: - 25 % rabat 
 
Privatannonce under borger-borger,  
max 20 ord: 200,- kr

Specialpris ved gentagne indrykninger:
Kvartside: 10 numre: 6.500,-  / side 3 forneden: 7.500,-
Halvside: 10 numre: 7.500,- 
Helside: 10 numre: 9.900,- / Side 2:  11.000,- 
1/8 side: 500,- / 10 numre: 4.000,-
Alle priser er ekskl. moms. 
Se flere priser på www.virumby.dk 

Distribution og oplag:

Avisen kan afhentes gratis hos Meny i Virum, Irma i Sor-
genfri, Brugsen på Parcelvej, REMA 1000, Føtex, Igen på 
Virum Torv , postbutikken på Grønnevej samt på redaktio-
nen, Sorgenfri Torv 4. 
Oplag ca. 1800 efter behov 
Distribueres digitalt med en rækkevidde op til 10.000 
brugere. 
Udleveres endvidere til biblioteker, skoler, forretninger, 
venteværelser og institutioner i Virum, Sorgenfri, Brede og 
omegn.
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Sorgenfri Torv 4  - 2830 Virum   
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Udgiver:
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