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Klar til folk festival    
Vi mødte Sigismund, ejerleder på Frederiksdal Slot, sammen med to frivil- 
lige, Malene og Rune i færd med at gøre dansegulvet klar til folkfestival-
len, der foregår lørdag den 4. september på juletræspladsen.   læs side 5
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Hans-Jørgen Bundgaard.

   Nu er det efterår og en del af det lidt kedelige efter-
årsvejr vi havde i august, er nu skiftet ud for en tid 
med et rigtig flot sensommervejr.
   Det er rigtig godt  for de mange udendørs arran-
gementer som foregår i vores område i øjeblikket. 
Rigtig mange er kommet i loppemarkedsstemning 
både i sidste weekend, men også i næste weekend.
I næste weekend er der jo folkfestival på Frederiks-
dal slot og det glæder vi os rigtig meget til.  
   Avisen er med for at lave en video af arrangemen-
tet, men vi er der også generelt for at fortælle om 
festivallen, men det kan du læse mere om på side 5.
   Nu da sommere går på held, kan vi se frem til et 
efterår hvor vi forhåbentlig er sluppet af med vort 
coronaspøgelse.
   Avisen har netop haft sin 3 års fødselsdag. Det lod 
vi gå lidt ubemærket hen i år, da der var så mange 
andre ting at fokusere på.
Det ændrer dog ikke  at vi på redaktionen er glade 
for at vi har fået skabt et medie, hvis formål er at 
binde borgere, foreninger  og forretninger i Virum og 
Sorgenfri sammen til stor gavn for lokalsamfundet 

som helhed.
Derfor er vi også glade for 
hver enkelt bidrag I som 
borgere og forretning kom-
mer med, både hvad angår 
annoncering men også de 
mange artikler – vi kan 
ikke sige nok til jer: Brug 
avisen ... den er til for dig.
Redaktionen har rigtig 
mange ting i støbeskeen og 
har du lyst til at deltage, 
enten som fast redaktions-
medlem  eller som free-
lancer – så deltag i vort spændende og givende 
fællesskab – det vil du ikke fortryde.

Velkommen til efteråret
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En ny målsætning om, at alle nye trævarer skal 
være FSC®-certificerede, lægger et pres på mø-
belkædens leverandører i bæredygtighedens tegn. 
FSC mener, at kædens ultimatum er vigtigt og 
ambitiøst.
Flere års fokus på bæredygtige tiltag kulminerer, 
når ILVA i Virum skruer op for indsatsen med 
en række konkrete målsætninger. Blandt måle-
ne er kravet om, at alle nye trævarer, som tages 
ind i sortimentet, fra 1. januar 2022 skal være 
FSC®-certificerede, mens alle kædens træva-
rer skal bære certificeringen fra 1. januar 2025. 
FSC®-certifikatet sikrer, at træet kommer fra 
bæredygtigt skovbrug.
– Det er mit indtryk, at bæredygtighed betyder me-
get for mange af vores kunder. Derfor er jeg rigtig 
glad for, at vi nu har sat nogle meget konkrete og 
ambitiøse mål, der gør os mere bæredygtige, siger 
Mahmoud Abou-Dalal, der er butikschef hos Ilva i 
Virum.
De nye mål for bæredygtighed kommer til at få 
betydning for både ILVA og kædens leverandører, 
mens kunderne hverken forventes at komme til at 
opleve prisstigninger eller begrænsninger i udval-
get.
– Det kan betyde, at vi er nødt til at sige farvel til 
produkter og leverandører i en periode, indtil de 
igen kan leve op til kravene, ligesom vi selv skal 
afsætte ressourcer til at implementere tiltagene og 
kontrollere, at alle vores produkter lever op til de 
nye krav. Den pris, der er forbundet med det, ser 
vi som en investering i bæredygtighed, og bliver 
derfor ikke pålagt kunderne, som fremover kan 
være sikre på, at de handler bæredygtigt hos ILVA, 
siger Jonas Riis Nielsen, der er Head of Quality & 
Sustainability hos ILVA.

Nye målsætninger skal gøre ILVA i Virum mere  
bæredygtig

”Rykker branchen i positiv retning”

Hos FSC Danmark, der arbejder med at udbrede og 
sikre anerkendelse af FSC som sikkerhed for pro-
dukter af træ og papir med oprindelse i bæredygtige 
skove, er tilfredsheden stor med ILVAs nye mål for 
bæredygtighed.
 – ILVA er en kæmpe spiller på møbelmarkedet og hos 
FSC Danmark er vi superglade for at se, at man går 
med i kampen for verdens skovområder. ILVA sætter 
sig nogle vigtige og ambitiøse mål, som kommer til at 
rykke noget for verdens skove. Når en stor spiller ryk-
ker på bæredygtighedsagendaen og sætter nye ambiti-

oner, så rykker det både leverandører og forhåbentlig 
også resten af branchen i en positiv retning, siger Ida 
Rehnström, ansvarlig for kommunikation og strategi-
ske partnerskaber hos FSC Danmark.
Målsætningerne for træmøblerne står ikke alene hos 
ILVA. I 2023 vil alle produkter i sortimentet med 
syntetiske og naturlige fibre være mærket med STAN-
DARD 100 by OEKO-TEX®, der er en garanti for 
en bæredygtig produktion af tekstiler, som testes for 
mere end 300 forskellige sundheds- og miljøskadelige 
stoffer, mens GOTS-certificeringen, der er et økolo-
gisk miljømærke til tøj og tekstiler, og Svanemærket 
prioriteres på udvalgte produkter.
ILVA er et levende og inspirerende boligunivers med 
et stort udvalg af møbler og boligtilbehør. Med cirka 
900 medarbejdere, 42 bolighuse i Danmark, 8 i udlan-
det er ILVA Danmarks største og førende detailhandel 
indenfor møbler og boligindretning. Læs mere på 
www.ILVA.dk

Alle nye trævarer, der tages ind i ILVAs sortiment, skal fra den 1. januar 
2022 være FSC-certificerede. Foto: PR.

ILVAs nyeste målsætninger kan ifølge Jonas Riis Nielsen betyde et 
kortvarigt farvel til nogle leverandører, indtil de kan leve op til de 
nye krav. Foto: PR

Pressemeddelelse
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Folkemusikfestival på  
Frederiksdal Slot

 Dansegulvet er klar - er du også klar?

Midt under arbejdet blev dansegulvet prøvet af af de to frivillige 
Rune og Malene.

   Midt ude i skoven på det område, hvor vi er vant til at købe 
juletræer er i disse dage ved at blive bygget op til årets folkemu-
sikfestival.
   Jeg besøgte arbejdsholdet en formiddag, hvor de var i fuld gang 
med at bygge dansegulvet.
   Sigusmund Ahlefeldt Laurvig havde samlet et par gode hjælpe-
re, Malene og Rune til at bygge et dansegulv så det står i vatter til 
festivallen på lørdag den 4. september.
    Inden holdet havde bygget ret meget af dansegulvet, prøvede 
de lige at se om det kunne holde, ved en hurtig lille dans af de to 
frivillige hjælpere, Malene og Rune. (se billedet til venstre).

Kom med til fest
Du kan stadig nå at købe billetter og få en rigtig hyggelig aften 
sammen med dine naboer eller andre der kan lide musik og dans 
i det grønne.
Køb billetterne på www.frederiksdalslot.dk
Giv dig selv og din nabo en spændende musisk oplevelse – du 
kan købe billet med eller uden spisning. Billetpriser fremgår af 
hjemmesiden.

Hjælpere søges
Har du lyst til at blive frivillig, hjælpe ved f.eks. baren, så meld 
dig til det, ligeledes på www.frederiksdalslot.dk. Der er altid 
brug for frivillige hjælpere.

Sigismund Ahlefeldt Laurvig, Malene 
Fogh Heidemann og Rune Øster Morten-
sen klar til at bygge dansegulv.

Fra festivallen 2020 
Foto Frederiksdal Slot

Tekst og foto: Hans-Jørgen Bundgaard
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Fra onsdag den 1. september viser Lyngby Kunst-
forening værker af billedkunstneren Eva Toft i 
Cobra-rummet ved Sophienholm.

Udstillingen ”Sø” omfatter værker skabt med en 
diversitet af materialer: Keramik eller gulvtæppe 
på lærred, flad papmaché, bladguld på plastic, 
papir, træ, lærred etc. Ofte er materialerne udnyt-
tet, undersøgt og tvistet på måder, så deres tradi-
tionelle karakteristika er trådt i baggrunden. For 
kunstneren betegner ordet sø en stor, stillestående 
vandmasse, omgivet af land - noget smukt, mørkt, 
stille og hemmeligt. Eller det kan være kraftig 
bølgegang i et farvand, der giver associationer til 
noget uhåndgribeligt og problematisk.

Eva Toft er uddannet fra Kunstskolen Spektrum i 
København. Hun har deltaget i Kunstnernes På-
ske-, Forårs- og Efterårsudstillinger og Sommer-
udstillingen i JANUS Vestjyllands Kunstmuseum 
i Tistrup. Hun har endvidere haft en soloudstilling 
i Kirsten Kjærs Museum i Frøstrup.

Udstillingen i Cobra-rummet ved Sophienholm, 
Nybrovej 401, Kgs. Lyngby, slutter søndag den 
12. september. Der er åbent tirsdag til fredag kl. 

Kunstværker af talrige materialer
Af Karin Sand-

11-20, lørdag og søndag kl. 11-17. Mandag lukket. 
Der er gratis adgang.

”Jeg tæller timerne”
v/ Bodil Heister, komponist, musiker og forfatter

Hør om modstandsman-
den Hans Heister, der 
sad til fange i Shellhuset 
under bombardementet i 
1945 – kombineret med 
sange fra tiden.

Bodil Heister udgav 4. 
maj bogen ”Jeg tæller 
timerne” om sin fars for-
tælling som modstands-
mand.
Bogen er baseret på 
gamle båndoptagelser, 

hvor Hans Heister fortalte om sit modstands-
arbejde og hverdagen under besættelsen. Efter 
Gestapos afhøringer havnede han øverst i fæng-

selsgangen i Shellhuset indtil englænderne bombede  
bygningen.

En spændende og medrivende aften med en autentisk 
historie og sange – akkompagneret af Bodil Heister.

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

Tidspunkt: 
Onsdag den 15. september 2021 kl. 17.30 - 20.00
Restaurant Lerbækgaard, Grønnegade 1, Hørsholm
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   Det er med stor glæde, at Søndags-matinéerne på 
Kulturstedet Lindegaarden åbner sin arrangementsse-
rie 2021-22 med et spændende gæstespil fra børnetea-
tret Anemonen, tidligere kendt som Anemoneteatret:
Emo har fået en invitation til sin gode vens fødsels-
dagsfest. Alt er godt, indtil Emo finder ud af, at man 
skal klædes ud som superhelt og komme med godt 
humør. Hvordan klæder man sig ud som helt, når man 
kun har dyrekostumer, og hvordan finder man sit gode 
humør, når det hele tiden bliver væk? 
   Ved en tidlige opførelse skrev CPHCULTURE:  
MONDRUP ER I SANDHED EN HUMØRBOMBE 
I ROLLEN SOM EMO, OG I PETREA SØES BOB-
LENDE ISCENESÆTTELSE KOMMER HUN SÅ 
GODT SOM HELE FØLELSESREGISTRET IGEN-
NEM PÅ EN HALV TIME. 
   HUMØRHELT handler om at være i sine følelsers 
vold. Om at leve op til andres forventninger, om hvad 
man må føle og ikke føle. Skuespiller Marie Mondrup 
og instruktør Petrea Søe har sammen skabt forestil-
lingen ”Humørhelt” med afsæt i de mindstes univers 
og de har stor rutine i at spille for og med børnene. 
Teatret understreger, at det er vigtigt at man over-

Anemonen på Lindegaarden.
Børneteater for de 3-7årige.
Af Niels Halse

holder den nedre grænse for publikums alder. For 
meget larm forstyrrer oplevelsen for alle parter. Til 
gengæld er der ingen øvre grænse, så forældre og 
bedsteforældre er meget velkomne på den smukke 
gamle Lindegaard med deres børnebørn søndag 
d. 19. september kl. 15 til ca. 15.45 i Bondebyen, 
Peter Lundsvej 8, 2800 Lyngby.
Billetter på www.kulturstedetlindegaarden.dk

   Eventyrridderne, Lyngby-Taarbæk Kommune  og Fri-
landsmuseet er gået sammen om at arrangere en weekend 
fyldt med eventyr, rollespil, cosplay og episk fantasy. Fra 
den 10. – 12. september 2021 forvandles Frilandsmuseets 
til et fortryllet land med eventyr, mystik og magi. Her mø-
des alle eventyrverdener i ét: Harry Potter, Ringenes Herre, 
Narnia, Game of Thrones, befolket af riddere og elverprin-
sesser, orker, trolde, hekse, feer, stormtropper og Jedi-rid-
dere. Fantasydage er en eventyrlig oplevelse for alle, som 
elsker fantasy-genren. Hvad enten det er som bøger, film, 
spil, liverollespil eller Cosplay. Her skal du ikke blot høre, 
se eller læse om eventyret. Du skal være en del af det!
Fantasydage er en del af projektet ”Byliv og Kultur” under 
Lyngby-Taarbæk Kommune, der skal være med til at vide-
reudvikle og fremme byliv og kultur i byen. 
Læs mere på www.fantasydage.dk

Eventyrriddere på Frilandsmuseet
Eventyr, rollespil, cosplay og episk fantasy  
fylder Frilandsmuseet
Pressemeddelse - Lyngby Taarbæk Kommune
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af Niels-Kristian Petersen

Lidt lokalhistorie  
Thyssen Skole/Lyngby Private  Skole 150 år.

   I sidste nummer af avisen handlede det om  
300-års jubilæet for undervisning og skolegang i 
Lyngby-Taarbæk Kommune. 

For foden af Lyngby Kirke mod nord i det midterste hus startede 
Thyssen sin skole. Postkort ukendt fotograf og udgiver. Lyng-
by-Taarbæk Stadsarkiv. Ca. 1910-20.

   Der skulle dog  gå 150 år før den første pri-
vatskole i 1871 blev grundlagt af Anders Ditlev 
Thyssen med opstart i Aastræde, Lyngby i et 
beskeden  lokale  med seks elever, men året 
efter flyttede skolen til Lyngby Hovedgade 37 i 
”Feyerschous Gård” under navnet ”Lyngby Pri-
vate Underskole”

Lyngby højere Almenskole. Post. Ukendt fotograf. Udgiver Knud 
Henriksens Boghandel, Lyngby. Ca. 1915. Privat samling.

En privat skole hvorfor? Jo, skolen formål var: At 
læse til Eksamen er ikke Skolens Hovedopgave” 
, men at forberede Eleverne til Optagelsesprøven 
til Latinskolen” bliver skolens målsætning. Der 
blev nu stillet støre krav rent fagligt for at blive 
optaget på latinskolen. Huset blev hurtigt for 
småt, så skolen må søge nye lokaler og flytter 
1881 til  Lyngby Hovedgade 56-hvor den endnu 
ligger godt klemt inde-, nu som ”Lyngby Re-
alskole” for i 1883  at opføre forhuset ”den røde 

bygning” på Lyngby Hovedgade 56  til skolebrug. I 
1887 bygges optil forhuset en gymnastiksal. I 1900 
trak A.D. Thyssen sig tilbage og overlod ledelsen til 
sønnen Hans Kresten Thyssen (1873-1945).

Og her startede det hele. Foto Umelik. 27.08.2021.

Hans Kresten Thyssen udvidede allerede i 1902 sko-
len med en tilbygning op mod gymnastiksalen ” den 
hvide bygning” og en ekstra etage i 1905 for at huse 
”Lyngby Døtreskole” Skolen har nu ca. 250 elever. 
I 1911 tog skolen fat på gymnasieundervisning og 
skiftede navn til ”Lyngby Højere Almenskole”. I 1920 
ændrede skolen navn til ”Lyngby Private Underskole” 
og Hans Kresten. Thyssen går af.
   H. K Thyssens historie i Sorgenfri området er ret så 
spændende og hører til på I.H. Mundtsvej nr. 28. Hu-
set, der var opført af I.H. Mundt på jord købt af Carl 
William van Wülich Mürer (1833-1905). Mundt kom 
senere til at lægge  navn til vejen, der ved huset op-
førelse i 1886  hed Frederiksdalsvej. Mürer, der ejede 
Virumgård startede den første udstykning i Lyngby 
med Lyngby Sogneråds samtykke i 1883. Han var 
selv medlem af Lyngby Sogneråd, sågar medlem af 
den første bygningskommission. 
H.K. Thysen, der i  1914  netop havde købt denne 
ejendom, var på det tidspunkt leder af ”Lyngby Høje-
re Almenskole,” som senere skiftede navn til ”Lyngby 
Private Underskole”. Skolen havde ”frasolgt” gymna-
sieundervisningen. 
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Gymnasieundervisningen blev købt af Staten, 
som flyttede skolen til Buddingevej 50 i nye byg-
ninger i 1923. Lukkede i 1992.Postkort. Ukendt 
fotograf, Knud Henriksens Boghandel. Lyngby. 
Ca. 1925.

   Dette villakøb skabte rygter. Hvordan kunne 
det lade gøre? Det blev fortalt i Skolen 100-års 
skrift,  at hustruen Karen ”havde sin rimelige 
andel heri”, måske var forklaringen den, at i det 
store hus blev der etableret skolehjem for indtil 
12 kostskoleelever. 
   Hvis det kan undre, hvordan Thysen oprindeligt 
havde råd til at købe huset, kan det undre end-
nu mere, hvordan han har råd til at købe en stor 
grund på modsatte side af I.H. Mundts Vej ud til 
jernbanen i 1920 af proprietær Emil Piper. Skolen 
gik ikke så godt. Han var holdt op.

Lyngby Private Skole. Foto. Lis Ea Brønnum. 29.08.2021

Staten havde i 1920 købt ”gymnasie-undervis-
ningen”; skolen fortsatte under navnet” Lyngby 
Private Underskole”. Grunder er på 1. tønder 
land (5.516,2 m2) for 7.000 kr. I 1937 sælger 
H.K. Thysen grunden videre til A/S Breidablik, 
der året efter opfører ejendommen med samme 

navn. Året inden blev Sorgenfri S-station anlagt.

Lyngby Private Skole. Lyngby Hovedgade 56. Foto Lis Ea Brøn-
num. 29.08.2021

Lyngby Private Skole er en blandt flere privatskoler 
i Lyngby-Taarbæk Kommune. Skolen har i dag små 
500 elever.
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Forsinket studentermiddag på Virum Gymnasium

   Så fik sommerens 
studenter 2021 endelig 
en studentermiddag. 
Fredag den 20.august 
kl. 17.30, holdt Vi-
rum Gymnasium en 
studentermiddag med 
ca. 250 glade som-
merstudenter. Stort 
set alle havde husket 
deres studenterhuer 
og eleverne viste stor 
gensynsglæde ved 
ankomsten. Der blev 

krammet og hilst på hinanden. Vejret var fantastisk 
til lejligheden og vi begyndte med en velkomstdrink 
i Indre Gård. Herefter gik alle studenterne til bords i 

kantinen klassevis, hvor de fik en dejlig middag og 
kunne sludre med hinanden og deres lærere.
Efter en dejlig middag, blev der spillet op til hygge 
i Indre gård med lærernes Liveband. Her fik mu-
sikeleverne også mulighed for at bidrage med lidt 
sang.
   Festlighederne sluttede kl. 24.00 efter en vellyk-
ket aften
   Fredag den 3. december afholder VGV, Virum 
Gymnasiums Venner, en VGV café specielt for 4g 
og 5g årgangen.

Af Pia Gars
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Vellykket jubilæumsreception på Virum Gymnasium
For 60, 50, 40, og 25 års studenter (Fra to år)
Af Pia Gars

   VGV, Virum Gymnasiums Venner, arrangere-
de en fin reception for jubilarer fra 1960, 1961, 
1970, 1971, 1980, 1981 og 1995, 1996.
I to år har vi ikke kunnet afholde den traditionel-
le sammenkomst på grund af Covid19. Derfor 
besluttede VGV´s bestyrelse at holde reception 
for to jubilæumsårgange. Der var stor tilslutning 
med 233 jubilarer, hvor den største årgang var fra 
50 års-jubilarerne.
   Efter en lille velkomsttale fra VGV´s formand 
Pia Gars og præsentation af VGV´s bestyrelse 
kunne jubilarerne hygge sig i Studiesalen, Lærer-
værelset og i VG´s dejlige gårde. Der blev arran-
geret flere rundvisninger på skolen, hvilket gav 
sjove bemærkninger på turen rundt. Meget har jo 

forandret sig gennem tiden. Tilbygningen fra 2011 var 
ny for de fleste.
   Der blev også taget foto af deltagerne fra den første 
studenterårgang 1960, med den fine broderede klok-
kestreng, som dansklærer og boginspektor Inger- Lise 
Andersen broderede til den første årgang studenter. 
Receptionen blev holdt fra kl. 15.00 – 19.00, og der var 
mange jubilarer, der havde svært ved at forlade sko-
len. De købte lidt mere vin og øl og satte sig ud i Ydre 
Gård.
   Den næste sammenkomst i VGV regi er fredag den 3. 
december for 4.g og 5.g. Næste jubilæumsarrangement 
afholdes den 10. juni 2022 – mere om dette på VG´s 
hjemmeside i slutningen af året.

Den første studenterårgang fra 1960. 
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   Forrige weekend fik vi i Sorgenfri en forsmag på, 
hvad vi kan vente os af det nye Classic House der 
åbner i foråret 2023  i det gamle landbrugsmuseum.
Sorgenfri Slotspark var omdannet til et stort eld-
orado af skønne og spændende biler i alle aldre og 
prisklasser. En af de meget spændende biler var 
en chrysler som faktisk ”vendte hjem”, da det sin 
tid var Dronning Alexandrines bil som hørte til på 
Sorgenfri Slot.
   Bilen var endog så interessant at den fik en podie-
plads, men det var også en rigtig flot og spændende 
bil.

Gamle biler i køkkenhaven

   Derudover var der alt fra små lave MG´ere til de 
kæmpestore dollargrin, alle fremstod skinnende 
blanke, og da vejret var med høj sol  var cabriolet-
terne naturligvis med åbent tag.
Bugatti repræsenterede den dyre ende og  2Cv den 
lidt billigere bil men uanset pris og alder, var det et 
flot skue med over 800 classiske biler. Men det var 
ikke kun biler.

Her ses vinderbilen en Ballot LT Cabriolet fra 1923 inden overrækkel-
sen med passagererne i den helt rette påklædning ved kaffebordet.

Solen skinnede fra en skyfri himmel, så der var 
i det hele taget lagt op til lidt af en folkefest, og 
arrangørerne skønnede at mere end 5000 havde 
besøgt arrangementet.
   Classic car har deres to foodtrucks Gimle som i 
selskab med andre foodtrucks, serverede og burge-
re pølser og kolde drikkevarer.
I det store telt var der et flot program af jazzmusik 
med kendte solister som Maria Montell og Marian 
Carmen Koppel.

Maria Montell sang i teltet

   I løbet af dagen var der flere flotte prisoverræk-
kelser til et udvalg af de mange flotte biler hvor 
Anders Thomas Jensen stod for præsentationen og 
med et bredt panel af dygtige eksperter.
Vinderen af titlen årets var en flot bil  Ballot LT 
Cabriolet fra 1923, hvor såvel bilen var shinet op til 
lejligheden men også de fire personer der sad i den 
havde tøj på fra bilens guldalder.
Alt i alt et meget vellykket arrangement og jeg 
glædede mig ved, at direktøren for det hele  Kasper 
Santau i sine afsluttende replikker sagde på gensyn 
næste år.

Direktør Casper Santou bød velkommen og afsluttede med et på gen-
syn til næste år, så mon ikke vi også får biler i køkkenhaven i 2022.

Denne Chrysler har oprindeligt holdt til på Sorgenfri Slot

Tekst og foto: Hans-Jørgen Bundgaard
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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 tre forskellige spørgsmål, der spe-
cielt vedrører Virum og Sorgenfri: 
I aviserne i august og september lægger vi spalte-
plads 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 struktu-
ren meget, Club 10 er lukket –hvad gør vi for at 
sikre fortsatte aktiviteter for vore unge menne-
sker.”
   Alle partier kan komme med en artikel i forhold 
til de fremsendte retningslinier. Artiklerne fordeles 

over 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.

De unges lokale aktiviteter skal prioriteres højt!
Susanne Hjernøe, Mikkel Johannessen og Kasper Langberg 
Kandidater fra Virum for Radikale Venstre ved KV21

I Radikale Venstre mener vi, at de unges aktiviteter lokalt skal prioriteres højt. 
Idræts-klubberne m.fl. gør allerede i dag et kæmpe arbejde. Vi skal imidlertid 
sikre, at der er plads til alle. Også unge der ikke prioriterer den organiserede sport 
eller blot ønsker at dyrke idræt på et andet niveau end idrætsklubberne kræver. Vi 
ønsker at arbejde for flere lokale idrætsfaciliteter, både udendørs og indendørs -- 
også anlæg som ikke nød-vendigvis kræver et formelt medlemskab af en klub.

Den kommende skaterpark på Virumgårds jorder er et oplagt omdrejningspunkt for 
en række unge. Vi kunne i Radikale Venstre godt tænke os at brugerne -- de unge 
-- høres og inddrages i designet og valget af materialer for skaterparken, som har 
betyd-ning for de unges ejerskab og brug af parken.

Vi er også af den opfattelse, at unge med andre talenter bør have fritidsmuligheder lokalt i Virum Sorgenfri. 
Bl.a. kan man forestille sig at bringe lokalerne ved Virum Bib-liotek og Virumhallerne i spil til kulturelle 
tilbud for de unge. Herunder også væresteder, hvor de unge kan mødes, som en erstatning for Club 10.

Vi er optagede af bæredygtighed og nærhed, og derfor vil vi arbejde for at kommu-
nens lokaler kommer i brug til flere forskellige formål hen over dagen og aftenen, 
fx i skoler og institutioner. Nogen aktiviteter kræver personale, mens andre blot 
kræver plads og ophold under eget ansvar. Unge har også brug for ikke hele tiden 
at være under opsyn. 

I Radikale Venstre er vi i det hele taget optaget af, at alle børn og unge trives og har 
gode rammer, også efter skoletid. Det opnår vi bedst med lokal forankring – også 
her i Virum Sorgenfri.

Kasper Langberg

Susanne Hjernøe
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Alsidige koncerter på Solgården.

   Solgårdens Musikalske venner er nu startet op 
igen, efter at have besøgt samtlige plejecentre med 
Vedbæk Pigegarde var det søndag den 29 første 
indendørs optræden  i cafeen på plejecenter Sol-
gården.
   For at gøre det ekstra festligt præsenterede Sol-
gårdens Musikalske venner troubaduren Erik Grip.  

Beboerne var taknemlige over at høre, åbent land-
skab, rose skal vi danse og mange andre af de kendte 
sange, så det blev en festlig eftermiddag.  
Vi havde efter halvandet års fravær virkelig glædet 
os til at komme igang igen. Beboerne var også ty-
deligt glade for gensynet siger foreningens formand 

Tommy Wedel.
   Der er nu sammensat et flot program for resten af 
2021.  
   Desværre er det besluttet ikke at lukke udefra 
kommende ind før til januar grundet corona spøgel-
set, men fra januar skulle der gerne være fri adgang 
også for hjemmeboende seniorer.

Vedbækgarden på Solgården.

Erik Grip spillede igen på Solgården og på sin Martinguitar.

Efter coronalukning er de musikalske venner på Solgården igen på spil

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

Pressemeddelelse
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   Cirkus Baldoni havde så stor tilstrømning i 
Virum i år, at de første to forestillinger hurtigt var 
udsolgt.
   At der var mange børn og voksne der måtte gå 
forgæves til Cirkus i år syntes vi var synd, så det 
lykkedes avisen at få Cirkus Baldoni til at lave en 
ekstraforestilling, så alle der havde lyst til at gå i 
cirkus havde muligheden for det.
I år var det 20 gang at Cirkus Baldoni kørte på 
turne, og det fik mig til at kontakte cirkusset for at 
høre lidt om baggrunden for Cirkus Baldoni.
Jeg blev inviteret til et møde med Rene Baldoni 
og hans kone Camilla Frimann, på verandaen til 
cirkusdirektørens flotte cirkusvogn.

Cirkus Baldoni - bag manegen

Rene Baldoni star-
tede Cirkus Bal-
doni, efter først at 
have startet Cirkus 
Teatret, og rejste 
rundt fra by til by. 
Men formen på 
Cirkus Teatret var 
ikke god, hvorfor 
det blev lavet om til 
et ”rigtigt” cirkus:   
Ofte går et cirkus i 
arv indenfor fami-
lien, men sådan er 
det ikke med Cirkus 
Baldoni. 

   René Baldoni er vokset op i en ganske alminde-
lig familie med forældre med almindelige borger-
lige erhverv, men har helt fra barnsben af elsket 
at trylle, og var tidligt klar over at det kunne blive 
hans levevej. Der er dog ægte cirkusblod i årerne 
hos Cirkus Baldoni, idet Camilla Frimann kom-
mer fra en gammel dansk cirkusslægt. Hendes 
oldeforældre havde deres eget omrejsende cirkus, 
nemlig Cirkus Royal.
   I en periode sad René på kontor i Albertslund 
Kommune, men når der er lidt af en cirkushest i 
benene på ham, måtte der ske noget andet. Det var 
alt for stillesiddende arbejde for René.
   Han valgte at gå cirkusvejen og efter en svær 
start med lånt udstyr, og med et nyt publikum lyk-
kedes det at få et et godt cirkus i gang, og i dag er 
vi i Virum rigtig glade for at, når Cirkus Baldoni 
hvert år kommer forbi Furesøparken.
   Jeg spurgte lidt til livet bag manegen, for jeg 

forestillede mig, at det var en sæson på ca. 1/2 år 
og resten af året foregik på en tropeø langt væk, 
men sådan var det ikke. Cirkus Baldoni er i gang 
det meste af året.

Når sæsonen er slut, bliver teltet pakket ned og 
turneen fortsætter uden telt til Færøerne.
Cirkus Baldonis hjemmebase er i Tureby tæt på 
Herfølge, men selv om teltet er pakket ned er der 
masser af aktiviteter. 
   I efteråret gøres der klar til julecirkus hvor arti-
ster er klædt ud som nisser og julemænd, og Cirkus 
Baldoni tager ofte ud og optræder uden for sæso-
nen, for at lave cirkus, men så er det blot uden telt, 
men i sportshaller og lignende.
   Der bliver dog tid til en tur til det varme Mal-
diverne, for et dagligt hårdt arbejde kræver at der 
også er mulighed for lidt ferie, for når andre holder 
ferie, turnerer cirkus – det er jo den periode med 
flest kunder og dermed også den bedste indtjening. 
Camilla Frimann, Renés kone, har ikke været lige 
så længe i cirkus men var før hun blev gift med 
cirkusdirektørenen en nær bekendt af René og 
arbejdede bag kulisserne i cirkus. Som René sagde 

Foto og tekst: Hans-Jørgen Bundgaard

Camilla Frimann og René Baldino

Masser af grej flyttes rundt fra dag til dag

Der var fuldt hus i cirkus i år
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at det kunne være ”farligt” at arbejde i cirkus, for 
det kan ende med at man bliver gift med direktø-
ren.
   Som nævnt arbejder Camilla mere bag kulisser-
ne og det gør René også i dag. 
Det er første år i år, at René ikke selv står frem 
som sprechstallmeister og præsenterer program-
met – det er der ansat en ny medarbejder Peter 
Nørgaard til som har overtaget dette job på bed-
ste vis.
   Under vores lille snak,  kom vi også ind på det 
omflakkende liv som cirkuslivet altid vil være. 
Men både René og Camilla var enige om, at det 
var et spændende liv hvor man hver dag man 
vågnede skulle tage stilling til et nyt sted at bo  
og nogen gange lige finde ud af hvor man nu er i 
dag., men de var begge enige om at det ikke var 
et liv alle kunne leve.
   De gav bl.a. et eksempel på en mekaniker de 
havde ansat, men som efter ganske kort tid sagde 
op, fordi han simpelthen ikke kunne leve på den-
ne ”omflakkende” måde.

   Mange af de større cirkus´ i Danmark, ja i hele 
Europa er lukkede de seneste år, men et mindre 
cirkus som Baldoni er der hvert år stor interesse for, 
også selv om den digitale verden med masser af un-
derholdning  har ført underholdningen ind i stuerne., 
Der er jo ikke  noget som en ægte cirkusforestilling 
med rigtige artister, klovner, candiflosh og hvad der 
ellers hører et ”rigtigt”cirkus til.

   Den 4. september 13:30 - 14:30 arrangerer 
skuespiller Pernille Sørensen og harmonikaspiller 
Øyvind Ougaard en til ”Syng med-sejlads” om-
bord på en af Lyngby Bådfarts både på Mølleåen, 
Bagsværd og Lyngby Sø.
   Deltagerne får sanghæfter, og der bliver mu-
lighed for at synge med på gamle klassikere som 
”Kys Hinanden”, ”Er du dus med himlens fugle” 
og ”Under den hvide bro”.
   Pernille Sørensen vil desuden fortælle historier 
om landskabet og omgivelserne samt traditioner-
ne, der knytter sig hertil.
Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding 
på forhånd efter først-til-mølle-princippet. 
Skriv en mail til line@visitlyngby.dk med:
• Navn
• Antal billetter
• Dato for sejladsen
• Skriv ”Tilmelding – Under Den Hvide Bro” i 
mailoverskriften
Mødested: Bådfartens anløbskaj v/Lyngby Ho-
vedgade, rundkørslen ved Jernbanevej.
Arrangementet gentages den 18. sep. – og er 
støttet af Slots- og Kulturstyrelsens pulje til 
kunstneriske sommeraktiviteter 2021. Og det 

Gratis syng med sejlads
Tekst og foto: Kim Engelbrechtsen

er en af mange aktiviteter i forbindelse med den store 
årlige byfest “Liv i Lyngby”, der finder sted 3. sep. og 
lørdag den 4. sep. Her kan du se hele programmet for 
byfesten: 
https://lyngbystorcenter.dk/aktiviteter/aktivitet/liv-i-
lyngby-2021/

Klovnen Allando: Foto Cirkus Baldoni

Bådfarten - nu med fællessang
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Forsøgsordnin-
gen med fysisk og 
mental træning til 
kommunens 500 
plejehjemsbeboere 
bliver nu gjort per-
manent. Det fortæller 
en meget glad Bodil 
Kornbek (S), der som 
social- og sundheds-

Trænings-boost på plejehjemmene

udvalgsformand har arbejdet for dette gennem 
længere tid. Det betyder altså, at kommunen også 
fremover vil bruge ca. to millioner kroner årligt 
på træning af beboerne på kommunens plejehjem. 
Pengene går bl.a. til at fastansætte fysioterapeuter 
og ergoterapeuter. Forsøgsordningen blev indført 
for halvandet år siden under covid-19-nedluk-
ningen, hvor livet stod stille for beboerne på 
plejehjemmene, og hvor mange tabte såvel fysisk 

som mental funktionsevne. Deltagerne fik mulighed 
for at følge træningsforløb individuelt og på hold, og 
der blev skruet op for de sociale aktiviteter i form af 
gåture, spil og fællessang. 

Bodil Kornbek

Armsving som disse bliver nu en fast del af den fysiske træning

Af Kim Engelbrechtsen

Ny miljøpark i Virum
Fra forurenet renseanlæg til rekreativ park
Af Kim Engelbrechtsen

   Mandag den 3. august 2021, åbnede en offent-
lig park, Ålebækken Ruinpark, der kombinerer 
nødvendige klimatilpasningsløsninger med 
nytænkning af rekreative områder. Borgmester 
Sofia Osmani indviede parken, som ligger der, 
hvor det nedlagte renseanlæg Ålebakken lå – ved 
Bredevej/Teknikerbyen.
   Lyngby-Taarbæk Forsyning, der har stået for 
arbejdet, forklarer i en meddelelse følgende om 
projektet: 

”Fremtiden byder på meget mere nedbør, og det 
udfordrer kloaksystemet. Derfor har vi etableret 
to enorme, underjordiske opsamlingsbassiner til 
spildevand, der skal sikre renere vand i Mølleåen. 
Samtidig er det gamle forsinkelsesbassin renove-
ret. Den forurenede jord er renset, en masse nye 
planter er kommet til, og de gamle betonelemen-
ter er bevaret som skulpturer. 
TV-Lorry bragte dette indslag om den spændende 
nye park: 
   https://www.tv2lorry.dk/nyheder/30-08-2021
/1930/1930-30-aug-2021?clip=43e72f0e-8803-
421b-bbbd-84195080513a&fbclid=IwAR0NSj-
nkLSxlbNt0bPBKB7-3T6Szo2EVGQeurqnC-
B516Ivn23Fr5MC2XISA

Borgmester Sofia Osmani indviede den nye park

De gamle betonelementer er bevaret som skulpturer
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Redaktionen var på besøg på åbningsdagen da 
Villa Vi slog døren op for første gang.

Villa Vi ligger på hjørnet af Skovbrynet og 
Kongevejen. Bygningen er mest kendt fordi  det 
var her Lyngby Teknik før holdt til.

Butikken er allerede fyldt med spændende varer 

Villa Vi - et spændende multihus

som hovedsagelig kommer fra lokale  kunstne-
re af den ene eller anden art. Det gælder alt fra 
hjemmeproducerede huer, kludetæpper eller 
akvareller og malerier.

Butikken virker også som en lille café, hvor 
du kan købe dig en frisk kop kaffe, mens du 
kigger dig rundt.
Med tiden vil der også være små events og 
underhoidning i den hyggelige gårdhave.

Det er faktisk kun fantasien der sætter grænserne, så 
har du en spændende ide til dette nye ”Multihus” så  
kig nærmere på butikkens facebookside hvor du også 
kan kontakte indehaverne.

Stort udvalg af spændende brugskunst hos Villa Vi

Annika Rankich, Elizabeth Rankich, Jonathan Øster Danø Marin Øster 
Det er Elisabeth og Marin der i fællesskab har startet Villa Vi, flankeret af 
2 af deres børn.

Tekst: Hans-Jørgen Bundgaard - Foto: Jan Carlsson
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Kort Nyt
Hjælp til biodiversiteten

Lige efter indgangen, fra Parkvej, til Kollelev 
Mose, (til højre ved vandet), er der ryddet et 
pænt stort område. Græsset er gravet op og der 
er en jordvold omkring (se foto).

Der skal være forskellige urteblandinger på 
området, til gavn for insekterne og insekterne 
skulle også gavne urterne.

Jordvolden bliver ca. 1/2 meter høj og har til 
formål at beskytte området.

Tekst og foto: Ole Fendt

Ofrene fra 2. Verdenskrig får mindesten
 
Mandag den 23. august blev de første snub-
lesten her i kommunen lagt i jorden foran en 
ejendom på Langs Hegnet. 
En snublesten er en betonkube med en messing-
plade på 10x10 centimeter. På messingpladen er 
indgraveret navn og dato for ofrene fra besæt-
telsen.
Snublesten er verdens største fælles monument 
med ca. 75.000 mindesten fordelt i 26 lande 
i verden. Et af formålene er at gøre historien 
levende og synlig. 

Repaircafeen er startet igen 
 
Næste Repair-café i Lyngby finder sted søndag den 
19.september kl 14-17. Herefter hver 3. søndag i hver 
måned kl 14-17, Dvs. 17. oktober og 21. novem-
ber(dog søn.d12. i december).
Sted: Frivilligcenteret, Rustanborgvej 2A, 1.sal.
På Repair Caféen kan borgere gratis få repareret ting, 
som ellers ville blive kasseret, f.eks. redskaber, tøj, 
elektronik, legetøj, bøger, møbler m. m. m.
Se også hjemmesiden: www.repaircafelyngby.dk eller 
facebook, repaircafelyngby.

Fjernvarmekonvertering i Virum og Sorgenfri

Vestforbrænding har anmodet kommunen om at be-
handle og godkende projektforslag C1 for fjernvarme-
konvertering i Virum og Sorgenfri (bilag) i henhold til 
projektbekendtgørelsen.
Med projektforslaget konverteres områderne fra 
naturgas til fjernvarme, og Vestforbrænding får for-
syningspligt i områderne. Områderne er bl.a.  bl.a. 
områder omkring Kongevejen, Sorgenfrivang I og 
II, Hummeltofteskolen, Frugthegnet, Grønnevej, 
Virumgaard, Virum Skole, den centrale del af Virum 
og Geelsgårdskolen. Godkendelse af projektforslaget 
medfører, at området, der i dag er udlagt til naturgas, 
udlægges til fjernvarme. Kommunen kan ikke pålæg-
ge tilslutningspligt efter varmeforsyningsloven. Ejere 
af helårsboliger indenfor godkendte fjernvarmeom-
råder har ikke mulighed for at søge Energistyrelsens 
bygningspulje om tilskud til små individuelle varme-
pumper.
Projektet bidrager med en CO2-besparelse på 12.000 
ton årligt i forhold til eksisterende forhold.  
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PYT - vi spiller bare - regn med det

 Lørdag d. 28. skulle have været en af dagene i ar-
rangementet Virum-Sorgenfri dagene, som var blevet 
flyttet til 2022. Men heldigvis blev hverken Virum 
eller Sorgenfri snydt for et besøg af Vedbæk Garden.
De vel spillende unge damer trodsede den silende 
regn og spillede smukke toner, der fik regnen til at 
forstumme. 
Garden gik fra Geels Plads og til Virum Torv, hvor 
de gjorde holdt og musicerede et stykke tid. Dernæst 
gik turen rundt på de fire pladser på torvet og retur til 
Geels Plads.
Våde, men i godt humør fortsatte pigerne i deres 
bus til Sorgenfri Torv, hvor marchen startede på 
Abildgaardsvej. Tværs over Grønnevej til Sorgenfri 
Torv. Her var der igen musiceren, denne gang i tørvejr. 
En stor tur rundt på torvet på begge sider af Hum-
meltoftevej afslørede også at man sagtens kan lave 

dansetrin og spille på samme tid.
Til stor glæde for de ældre på Plejecenter Virumgård, 
spillede Vedbæk Garden også her, det blev også til en 
march tur rundt på området. 
Længe siden der har været så meget musik i gaden i 
vores område.

 -Tekst og foto: Jan Carlsson



af Birgit Trillingsgaard
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I sidste uge var jeg på ferie med mor og far. Vi var 
langt væk hjemmefra, helt oppe i Nordjylland, vi 
skulle nemlig bo 4 dage på Sallingsund Færgekro 
og samtidig lege turister på Salling, Mors og Thy. 
Det var meget spændende både for mig og mine 
mennesker, for vi så rigtig meget og gik lange ture 
ved vandet, i skoven, omkring de store klitter og de 
mange små og større byer, vi gjorde ophold i.

Nu er jeg jo ikke en vandhund, så jeg afholdt 
mig fra at springe i fjorden, men morgenturen 
med mor varede omkring en time, hvor vi gik 
langs vandet og omkring Sallingsundbroen, ind 
igennem skoven og op på broen og helt ud på 
den yderste tange lige i det område. Ja ja, nok var 
det dejligt vejr, og mor kunne slet ikke få nok af 
den fantastisk smukke solopgang over broen, det 
gider jeg ikke så jeg gik på musejagt i stedet for. 
Der var bare lige et lille problem, jeg ikke var 
opmærksom på, for når jeg sprang ind i det høje 

græs, fordi det puslede der, kunne jeg jo ikke se, at 
der var en grøft, så jeg gik på hovedet et par gange, 
før jeg lærte at passe på, og musene, dem fik jeg 
aldrig fat i. 

Nu skal det her jo ikke 
være en turistguide, 
men jeg vil bare lige 
nævne for mine mange 
glade hundevenner, at 
hvis de kan få deres 
mennesker med på en 
tur til denne skønne 
del af Danmark, kan 
man altså opleve de 
særlige molerklitter 

ved Fegge og på Fur, gå rundt om ”Den Blå Lagune” 
som også er skabt ved en molerklit, tage et lille smut 
over på den efterhånden mondæne lille ø Jegindø, og 
så naturligvis gøre ophold i bl.a. Nykøbing og Skive, 
sidde på en cafe og nyde folk og fæ, og ikke mindst 
gå en tur og læse de mange visitkort, som alle mine 
artsfæller har lagt rundt 
omkring.
Nu er vi hjemme igen, 
og ”slikbutikken” ved 
havelågen er atter åbnet, 
dagene er blevet norma-
le og alle vennerne er 
tilbage med morgen- og 
eftermiddagshilsener.

Vi vil fortsætte det lille lynkursus fra ”Folderen 
LYNGUIDE TIL HUNDEN”, af dyrlæge Lise 
Rovsing, i næste nr. af avisen og afsnit 3 hedder: 
Snuseturen.

Morgentur ved Sallingsundbroen

nej, jeg bliver på det tørre

Det pusler … en mus ???



Virum-Sorgenfri Avis • 1.september 2021              Side 25Side 25

Solnedgang ved Furesøen  
den 23. august kl. 20:30. 

Vi er rigtig glad 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 a 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 ulæn-
net, men der er mulighed for en god middag en gang 
imellem lige som du kan få alt det kaffe du kan drikke 
når du er på redaktionen.



Side 26 Virum-Sorgenfri Avis • 1.september 2021     

Charlotte og Camilla Kunkel er mor og datter, de 
har boet i Virum og Sorgenfri hele deres liv, og så 
er de passionerede ’strikke-damer’. De er så passi-
onerede, at de nu skal udleve deres længe nærede 
drøm om at åbne et sted, hvor fællesskabet og inte-
ressen for at strikke og hækle kan få plads.
Den lille butik på Grønnevej 85 har stået ledig et 
stykke tid, men her i slutningen af august, hvor jeg 
besøgte Charlotte og Camilla i lokalerne, var der 
stor travlhed og voldsom aktivitet med indretnin-
gen.

Her skal fællesskabet og hyggen dyrkes i samværet

- Vi skal nok blive færdige til på torsdag, den 
2september kl. 10.00., for der slår vi dørene op 
for vores kunder. Vi fejrer åbningen med at uddele 
goodi-bags til de første 50 kunder, der køber for 
over 100 kr. 
- Vores butik hedder Knit and Nurse. Med det navn 
signalerer vi, at det at strikke bidrager til at nurse 
og tage vare på sig selv. Når man fordyber sig i 
strikketøjet, kommer roen, og man restituerer oven 
på en måske fortravlet hverdag. 
Der er så også noget dobbelttydigt i det navn, for 
både Charlotte og Camilla er uddannede sygeple-
jersker og har begge deres professionelle arbejde 
ved siden af butikskonceptet her på Grønnevej.  
Charlotte fortæller, at det ikke kun bliver en butik, 
der skal sælge garn. 
- Det skal vi også, men vores forretning handler 
lige så meget om at sætte rammerne for, at kunder-
ne kan dyrke interessen for at strikke, kan inspirere 
og blive inspireret af hinanden. Vi vil invitere til, at 
man kan tilmelde sig strikkefællesskaber. Her skal 
man kunne komme for at være sammen med andre 
’strikkere’, hygge og udvikle sine færdigheder 
sammen. Vi har kontakt til en dame – også her fra 
området, og hun vil meget gerne levere kagerne og 

brødet, der skal fortæres, når kaffen kommer i kop-
perne.
- Det er en del af ideen, at vi vil være lokalt forank-
rede, og det er vi også lykkedes i samarbejdet med 
flere af vores strikkedesignere. 

Charlotte siger ’Vi er ikke fan af de trykte opskrifter, 
der hurtigt kan blive forældede. Vi vil sørge for, at 
kunderne her i butikken kan gå on-line og hente de 
nyeste versioner og mest opdaterede opskrifter på 
strikkedesignernes web-shops, og så købe garnet 
her.’
- Kurser bliver et andet tilbud, vi vil igangsætte. Vi 
vil etablere hold inden for flere forskellige temaer. 
Vi underviser i de mere avancerede teknikker, men 
også i de helt basale færdigheder, f.eks. at slå op, 
tage ud og ind, lukke af mv.  
Endelig vil jeg gerne vide lidt om garnet, der som en 
selvfølge må være økologisk og fremstillet bæredyg-
tigt.
Det bliver jeg bekræftet i:
 – Meget garn produceres i Sydeuropa og i Italien, 
ikke så meget her i Danmark. Men vores producen-
ter, som vi handler med, kommer primært fra Dan-
mark, og det er et højt prioriteret krav, at produkti-
onsmetoderne foregår bæredygtigt og med fokus på 
velfærd hos de dyr, der leverer pels til produktionen. 

Tekst og foto: Ruth Jacobsen
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- Noget garn produceres også af genanvendt plastic. 
Det her garnnøgle er f.eks. produceret ud fra 2-3 
halvliters plastflasker, siger Charlotte, der fremviser 
et grønt nøgle garn, som næsten kunne forveksles 
med bomuld. Hun siger også, at den type garn ikke 
egner sig til beklædning, men det er ganske velegnet 
til strikkede tasker og indkøbsnet.
- Ud over alt det med garnet kommer vi også til at 
forhandle Maileg, der er danskdesignet legetøj, jule-
pynt, nisser og andre samleobjekter, siger Camilla og 
Charlotte
Inden jeg siger farvel i de travle lokaler, får vi en 
snak om håbet for et blomstrende butiksliv i vores 

lokalområde. Charlotte og Camilla kunne ikke fore-
stille sig, at deres butik skulle ligge andre steder 
end her i Virum-Sorgenfri.
- Det er her, vi har hele vores netværk og vores 
tilhørsforhold, så en butik i Helsingør eller et andet 
sted ville slet ikke føles rigtigt. Nu håber vi bare 
på endnu mere butiksliv, måske andre spændende 
detailforretninger omkring Virum Torv og ned ad 
butiksrækkerne på Grønnevej.
Butikken finder du på Grønnevej 85
Telefon: 71 79 81 89.

Ny antikhandel på Grønnevej

Vi har besøgt Grønnevej 79, der hvor Geels Antik 
tidligere lå. Det er nu Jesper Bo, Antik, Form & De-
sign og Peter Jensen, Marskandiseren fra Vanløse, 
der har overtaget lokalerne. Jesper har tidligere haft 
forretning på Frederiksberg, og i dag handler Jesper 
via de elektroniske medier. 
Jesper har mange års erfaring indenfor branchen 
med køb, salg og vurdering af antikviteter. 
Peter har som marskandiser også mange år erfaring 
med opkøb og salg af nyt og gammelt. Hans specia-
le er maritime effekter. Peter har også bl.a. drevet 
sin forretning via sin hjemmeside.

Jesper og Peter har kendt hinanden og handlet 
sammen i mange år, så nu er de gået sammen 
om at genåbne forretningen på Grønnevej 79 i 
kælderen. Lokalerne er sat i stand og lejemålet 
er udvidet, så lokalerne går hele vejen gennem 
huset. Lokalerne fremstår pæne og lyse. Forret-
ningen åbnede 13. maj med de forskellige corona 
restaktioner, der var på det tidspunkt.
Forretningen har åbent tirsdag fra kl. 13 til 18 og 
torsdag fra kl. 13 til 20 eller efter nærmere aftale. 
Udvalget i forretningen er bredt fra teaktræs 
borde, lænestole, lamper, skilte til keramik og 
porcelæn. Det er en spændende kombination med 
Jesper Bo, Antik, form & Design og Peter Jensen, 
Marskandiseren.               

fortsat

Tekst og foto: Kaare Lausten
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Rubrikannoncer
 

Støt det lokale handelsliv Byens billigste annoncer
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GRINEREN
Af Erling Gothenborg
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redaktion@virumsorgenfriavis.dk
 
Næste udgivelse: 1. september 2021 - 
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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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