
Læs mere 
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Spændende udstilling i mørket på 
Sophienholm. Se side 16

Christina er ung og helt ny i 
kommunalbestyrelsen. Se 
portrættet på side  6
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Nye stjernestunder til foråret - 
arrangeret af Lyngby -Taarbæk 
Kommune. Se side 21

Nu åbner 
ny ballet-
skole
Læs artiklen om den 
unge balletdanser 
der starter ny bal-
letskole som også 
tilbyder balletunder-
visning til håbefulde 
unge i Virum og Sor-
genfri: 
Se side 12.
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Hans-Jørgen Bundgaard.

Vi har pakket 2021 ned og lagt det bag os.
Et år der som alle andre bød på godt og ondt. Vi 
bringer en lille billedserie på vores midteropslag 
om det, der er sket i 2021, men ellers ønsker vi at 
kigge frem og glæde os til et nyt år, hvor mundbind 
og nedlukninger forhåbentlig vil forsvinde, og vi 
igen kan mødes og kramme, uden at vi skal have et 
”skjold” selv til de nærmeste. 
Sidste år blev mange nye tiltag skabt i vores områ-
de – rigtig gode tiltag både for borgerne i Virum og 
Sorgenfri, men også for gæsterne i området.
Classic Car House åbner i 2023, men allerede i 
august vender de tilbage på Sorgenfri Slot, med et 
nyt Classic Car show. 
Frederiksdal-Festivalen vil være på plads igen på 
juletræspladsen, og mon ikke Watersportklubben 
igen i 2022 er klar med nye tiltag på Furesøen.
I egne rækker vil vi i år gennemføre Virum-Sorgen-
fri Dagene – et lokalt arrangement, skabt for lokale 
af lokale – du kan stadig nå at melde dig til plan-
lægningen; og Sankt Hans arrangementet i Furesø-
parken forventer vi også gennemført efter et par års 
aflysninger.
I disse tider kan det være svært at forudsige, hvad 
der kommer til at ske, men hvis alt går, som det ser 
ud lige nu, får vi en nogenlunde normal sommer. 
Vi trænger alle til, at der sker noget, og til at kunne 
være sammen uden for den individuelle isolation.
Avisen er startet på den femte sæson, og vi er rigtig 
glade for de mange input, som vi modtager til hvert 
nummer. Bliv ved med at have øjne og ører åbne 
i dit nærområde og kom med et tip, når du ople-
ver noget spændende eller mener, der er et vigtigt 
emne, vi skal skrive om.

En ny kommunalbe-
styrelse er på plads. 
I løbet af året vil vi 
interviewe de forskel-
lige medlemmer for at 
høre om deres visioner 
for arbejdet i kommu-
nalbestyrelsen.
Vi vil jo så fremadret-
tet, i løbet af de næste 
fire år kunne konfron-
tere medlemmerne med 
de løfter, der er givet, 
så vi også kan holde 
dem fast på, at der sker 

2022 – velkommen

en udvikling, der passer med de visioner, de har for 
at deltage i kommunalbestyrelsesarbejdet.
Med dette ønsker redaktionen alle et rigtig godt 
nytår 2022.
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Så kom julen med dens travlhed, lys og aktiviteter. Juleaftensdag bød på et helt vidunderligt solskinsvejr, 
bidende koldt, men sikke et skue.

Godt nytår
måske var der tid til eftertænksomhed i et par stille dage.
Af Ruth Jacobsen

Flere af juletræerne i Frederiksdal Skov 
havde undgået juletræs-fældningen og stod 
nu med de smukkeste snebeklædte grene – et 
skue så smukt, når solen gav lys ned gennem 
træernes kroner.
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Så kom nytåret sikkert mange steder en aften med fest, udsøgte middage, musik, dans og fyrværkeri, næsten 
som en kulmination på en lys og hyggelig julemåned.
Måske har andre det lige som mig, at årsskiftet kalder på den stille, men også forventningsfulde eftertænk-
somhed – hvad tog jeg med mig fra det år, der er gået – hvad kommer der med det nye år. Vi møder det med 
forventning om gode tider, måske uden Coronaens følgende skygge, måske et aktivt socialt liv, måske med 
rejser og fælles samvær. Det er noget, der for mig, godt kan give et stille forventningsfuldt sug i maven.

De stille dage med den mulige eftertænksomhed får erfaringsmæssigt hurtigt en ende, når vi igen indrulleres 
i hverdagens travle rutiner.
GODT NYTÅR!
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Christine Dal mødte en sen eftermiddag op på 
redaktionen, for at fortælle lidt omkring sig 
selv og hvad hun har af visioner for den nye 
valgperiode.
Christine er ret ny i politik her i Lyngby-Taar-
bæk kommune, men alligevel erfaren på trods 
af hendes ret unge alder (30 år). Christine 
Dal fortæller, at hun meldte sig ind i Venstres 
ungdom allerede som 19-årig, har siddet i 
Regionsrådet i den 
seneste periode og i 
to år været rådmand 
i Frederiksberg 
Kommune.
Hun var egentlig 
kun suppleant, men 
på grund af barsel 
og sygdom endte 
det med, at hun fik 
denne ret betyd-
ningsfulde post, da 
hun havde et godt 
samarbejde med sin 
”mentor” Jan E. Jørgensen fra venstre.
Det var først i 2019, at Christine og hendes 
mand Jesper, flyttede til Hummeltoftevej i Vi-
rum. De havde købt et dødsbo – en ældre villa, 
hvor vand løb gennem taget og med et køkken, 
der var lige så gammelt som huset fra 1955. 
Egentlig var der nok at tage sig til med mand 
og den toårige Malthe og et renoveringsklart 
hus – så der skulle et par overvejelser til, før 
Christine sagde ja til at stille op for Venstre.
De, der har fulgt med i lokalpolitik i en årræk-
ke, kan ikke undlade at have bemærket, at der 
har været megen uro i partiet Venstre, men med 
en ny frontfigur og spidskandidat, der ikke har 
haft andel i den ballade, der tidligere har været, 
er der kommet ro på, og i dag mener Christine 
selv, at hun har et godt bagland af venstrefolk, 
som er enige i den linje, hun udstikker, så hun 
på bedste vis kan repræsentere partiets syns-
punkter uden interne stridigheder.
Som ny i kommunalbestyrelsen er Christine 
kastet hurtigt ud i arbejdet som formand for det 
helt nye forebyggelses- og socialudvalg.
Gennem sit arbejde som sygeplejerske på bl.a. 
Gentofte Hospital, møder hun mange af de 

medborgere, der bor i Lyngby Taarbæk Kommune, og 
hun har på den baggrund stor erfaring indenfor området.
Det er ingen overdrivelse, når Christina fortæller, at det 
lige præcis var det udvalg, hun brændte allermest for at 
sidde i spidsen for.
Der er nok at tage fat i, om end det ikke altid er nemt at 
skaffe de midler, der skal bruges – men da hun også sid-
der i økonomiudvalget, kan hun jo på den måde have en 
vis indflydelse på, hvordan de midler, der er til rådighed, 
skal fordeles.

I vores snak med politikerne, er det vigtigt at vide, hvor-
dan de fremtidige visioner er for Virum og Sorgenfri.
Christine vil bl.a. arbejde på det, der ikke er lykkedes i 
mange år: At sikre flere daginstitutionspladser i lokalom-
rådet.
Hun mærker det selv på egen krop, at hendes søn, 
Malthe, har fået en plads helt ude i den anden ende af 
kommunen, og det godt kan være en belastning for en 
børnefamilie at skulle transportere sit barn så langt for at 
komme i dagpleje eller daginstitution. 
Selv om Christine er ny i kommunen, er hun godt viden-
de om, at det er et problem, der har stået på mange år og 
har svært ved at forstå, hvorfor problemet ikke allerede 
er løst.
Under valgkampen var der mange diskussioner om at 
skabe et samlingssted, et kulturhus eller et medborgerhus 
i Virum og Sorgenfri området.
Dette var også et punkt, som lå hende på sinde, for hun 
var godt klar over, at det virkelig var et stort ønske for 
mange – hun kan ikke sige, hvordan det skal løses, men 
hun er opmærksom på behovet og havde da også gode 
erfaringer fra Frederiksberg, hvor hun netop havde ople-
vet en meget positiv effekt af et ”fælleshus” – her finan-
sieret af kommunen, men det kunne sagtens ske gennem 

et samarbejde mellem 
kommune og private ak-
tører.
Med et barn på kun to år 
er det klart, at meget af 
Christinas fokus er på bør-
nene. Derfor kunne vi ikke 
undlade at diskutere Den 
Grønne Legeplads, som 
midlertidigt er inddraget 
som daginstitution.
Hun mente dog, at lege-
pladsen havde så vigtig en 
funktion i området, ikke 

Vores kommunalbestyrelse
I rækken af portrætter af de nyvalgte kommunalpolitikere, er vi idag nået til venstres nyvalgte, 
Christine Dal fra Sorgenfri
af Hans-Jørgen Bundgaard

Nyvalgt for Venstre, Christina Dal

Christine Dal har sammen med 
 sin mand Jesper, for nyligt købt  
hus i Sorgenfri
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mindst på grund af den store mangel på offentli-
ge legepladser i Virum og Sorgenfri, at den bør 
bevares og generelt mente hun, at der er for få 
legepladser i området i forhold byens størrelse.
Klokken var ved at blive mange, denne sene 
eftermiddag. Christine kom direkte fra sit første 
møde i Forebyggelses- og Socialudvalget, og der 
havde allerede været kontakt med husbonden – 
det er ved at være spisetid. Men inden hun fik lov 
at gå, skulle jeg jo lige vende situationen omkring 
Virum Centrum og Sorgenfri Torv.
Ser vi på Virum Torv, forstod hun ikke, hvor-
for dette arbejde havde trukket sådan ud, og da 
jeg talte om at vi ønskede en større udvikling af 
denne bymidte, den næststørste i kommunen, var 
det på sin plads at bydelen her skulle udvikles 
yderligere.
Hun gav på dette punkt ingen garantier, men 
Venstre har jo før været indenom de arbejder, der 
er sket og fortsat sker her.

Sorgenfri Torv, som jo er 
Christines nærmeste ind-
købsmulighed, ville hun 
vente med at kommentere 
så meget på, da holdnin-
gen i baglandet ikke var 
helt på plads, men hun 
ville klart arbejde for, at 
udviklingen af Torvet vil-
le komme i gang i denne 
valgperiode.
Tiden er løbet ud – jeg 
har haft en god snak med 
Christine om mange af de 
ting, hun vil arbejde for 
i denne valgperiode, som i skrivende stund kun er 10 
dage gammel. Der er nok at tage fat på, men allerførst 
skal Jesper og Malthe serviceres med aftensmad fra en 
ung og meget aktiv mor og hustru.

Christine er til daglig sygeplejerske 
og synes, hendes nye titel som for-
mand for forebyggelses- og social-
udvalget matcher fint med det, hun  
arbejder med professionelt.

Kilde: Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside
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Henriette Tybjerg, der gennem mange år har haft 
og stadig har stor succes med ”Motion og fælles-
skab i naturen”, har nu besluttet at lave endnu et 
fast tiltag: ”Mindfulness og fællesskab” i naturen 
bliver nu afviklet minimum en gang om måneden. 
Henriette Tybjerg er udannet psykomotorisk tera-
peut og mindfulnessinstruktør, og hun har de sene-
ste mange år afholdt kurser med fokus på motion, 
mindfulness, vandreture og afspænding i naturen. 
Og nu ønsker hun altså at udvide sit tilbud. Som-
metider er det i samarbejde med andre, og somme-
tider afholder hun det selv.
”Jeg brænder for at inspirere mennesker til mere 
energi og nærvær, og jeg ønsker at være med til at 
skabe gode oplevelser i naturen, hvor fællesskabet 
er en vigtig ingrediens. At have det godt, trives og 
fungere i sin hverdag, og at være mentalt sund er 
mindst lige så vigtigt som at være fysisk aktiv og 
spise sundt, viser den nyeste forskning. I naturen 
får du frisk luft og sollys, som er med til at styrke 
den mentale sundhed. Forskning viser også, at det 
har en positiv effekt på vores mentale sundhed, når 
vi opholder os i naturen – både i selskab med os 
selv og andre. Det skyldes blandt andet, at naturen 
skaber gode muligheder for at være nærværende 
og sanselige. Det positive ved corona er, at endnu 
flere mennesker har fået øjnene op for, hvor helen-
de og livgivende naturen er. 
Derudover viser flere undersøgelser, at vi tænker 
bedre, når vi bevæger os i naturen, der er højt til 
himlen, og der er plads til såvel de lige som kro-
gende træer, hvilket ikke kun betyder, at kreativi-
teten stimuleres, men også, at der skabes 

Mindfulness og fællesskab i naturen.

rummelighed både overfor dig selv og andre. Det er 
givende at bevæge sig såvel i stilhed som i samtale, 
hvor nye tanker opstår. 
Indimellem vil der være bål, da bålet er med til at 
give ro og nærvær, men også med til at skabe en 
pause, hvor vi bare er. Nærværet kan også formidles 
ved at ligge i skovbunden og se op på tæerne, der 
svajer mod den mørke vinterhimmel. Hvis du aldrig 
har prøvet det, så er det bare om at komme med”, 
siger Henriette. ”For tænk, at noget så enkelt kan 
være så stort, men selvfølgelig er det også guidnin-
gen og de kropslige øvelser og fællesskabet med de 
andre, der gør, at det er helt særligt”, slutter hun af.
Mødestederne skifter, da forskellige steder giver 
nye muligheder, og det er spændende at opleve an-
dre steder: ”Vi er jo beriget med en fantastisk natur 
i vores område, som skal udnyttes”, understreger 
Henriette. 
Ønsker du at vide mere, eller er du blot nysgerrig, er 
du altid velkommen til at kontakte Henriette Tybjerg 
på 60 12 86 94 eller læse mere på www.henriette-
tybjerg.dk.  

Pressemeddelelse

Kreativiteten stimuleres i naturen
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Fra tirsdag den 18. januar kan Lyngby Kunstfor-
ening igen åbne dørene for udstillinger i Portner-
boligen ved Sophienholm.

Der lægges ud med udstillingen "Mellem flade 
og rum" med billedkunstneren Kirsten Bøgh og 
keramikeren Stine Jespersen.
Denne udstilling åbnede oprindelig lørdag den 
20. november 2021, men på grund af de fornyede 
corona-restriktioner måtte den lukke fra søndag 
den 19. december.

Portnerboligen genåbner
Af Karin Sandvad

Den fortsatte dog som "vindueskig-udstilling" og 
kunne beses udefra.
Men nu er den åben for publikum indtil søndag den 
30. januar.
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af Niels-Kristian Petersen

Lidt lokalhistorie  
 

Godt nytår til VirumSorgenfriAvisens læsere. Håber 
I har nydt de mange arbejdsfri dage, i  hvert fald for 
nogle, mens de for mig ligner alle de andre dage i 
en pensionists liv. Men for øvrigt, hvor er jeg træt af  
Covis19, Delta, Omikron og ordet ”aflyst”. Jeg har 
store forventninger til 2022.
Jeg brugte tiden til at finde billeder fra de to lokalite-
ter, gemt i avisens navn rundt omkring i lokalarkiver, 
bøger, aviser, tidsskrifter m.m. Her får I lidt af det 
nye, jeg har fundet under Virum.

Lidt vinter fik vi og her Virumgade 29, La Cours hus med den røde 
postkasse på gavlen. Huset lå nærmest  midt ude på Virumgade. Ned-
revet. Ukendt fotograf. Ca. 1950   

 

Endnu mindre sne, men stor glæde, hvor den første 
julegudstjeneste blev afholdt i 1939 i krypten un-
der den nyopførte kirke, hvor der ikke var råd til at 
indrette selve kirkerummet. Menigheden holdt til 
i krypten, der var indrettet med inventaret fra det 
nedrevne missionshus, der ville have ligget midt i 
krydset Virumgade/ Grønnevej. Krypten blev indviet, 
så alle de kirkelige handlinger kunne afvikles. Post-
kort. Ukendt tegner. 1942. Privat samling 

Virum kirke er i dag udvidet flere gange. Foto 
Umelik. 2018.Vi bliver i nærheden af, hvor kirken 

blev bygget i det lidt lave, våde område vest for 
kirken op til Kollelev Mose. Vi ser mod syd og 
skimter svagt Virums vartegn, det nybyggerede 
vandtårn ved den nye Virum skole, opført i 1920. 
Husene på det sort/hvide foto ligger på Parkvej, 
der oprindeligt udgik fra Skovridergårdsvej og 
krydsede jernbanen tættere på Holte Station, 
nærmest hvor Grønnevej slutter.  Det lave hus til 
højre for masten er i dag ”Fort Muus”, Parkvej 46. 
Her boede forfatteren Flemming B. Muus (1907-
1982) med hustruen Varinka Wichfeld Muus 
(1922-2002). Ukendt fotograf. 1925.
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Den nybyggede Virum skole, med vandtårn og inspektørbolig fra 1920, på Parcelvej 165. Ukendt fotograf. 
1920.

Anders Lützhøft fortæller på humoristisk vis histo-
rien om Skat og de mange sager, der har været de 
seneste år. Det er absolut ikke kedeligt!

De kommunale og statslige skatteforvaltninger blev 
som led i kommunalreformen i 2005 lagt sammen til 
en statslig enhedsforvaltning ved navn SKAT.

I 2016 konstaterer regeringen med støttepartier, at 
”… flere alvorlige sager har svækket borgernes og 
virksomhedernes tillid til skatteforvaltningen”. En af 
de største sager er sagen om det kuldsejlede opkræv-
ningssystem EFI, hvor der p.t. er tabt op til ca. 140 
milliarder kroner.  Dertil kommer fx sagen om snyd 

”SKAT-hvorfor går det så galt? Er det kun i SKAT, den er gal?”   
SKAT
v/Anders Lützhøft, tidl. vicedirektør i Skat  

med udbytteskat 
for ca. 15 milliarder 
kroner.  Og endelig 
er der sagen om de 
kuldsejlede ejen-
domsvurderinger.
Afslutningsvis 
påpeges, at proble-
merne antageligt 
har nået et niveau, 

hvor der i videre omfang foreligger et demokratisk 
problem……….
Anders Lützhøft er cand.jur. fra Københavns Univer-
sitet. Han har over 40 års erfaring som tidligere vi-
cedirektør i Københavns Skattevæsen og viceskatte-
direktør i SKAT.  Anders Lützhøft var i 37 år ekstern 
lektor i skatteret på CBS.
Eksklusivt og humoristisk foredrag om, hvorfor det 
går så galt i de utallige sager, som har bragt – og 
fortsat bringer – SKAT i offentlighedens søgelys.

Pris 260,00 kr + gebyr/ incl .mad og lotteri. Billetter 
bestilles på www.birgithald.com/saloner eller på  
Tlf. 5150 0782 
 
Tid og sted:   
Frilandsmuseets Restaurant / Hald’s Saloner: 
Kongevejen 100  
Torsdag den 27. januar 2022 kl. 17.30 – 20.00
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Den nyetablerede Rudersdal Balletskole kan måske 
være svaret på dine behov
For Rudersdal Balletskole slår dørene op den 1. 
februar 2022, hvor man byder børn, unge og voksne 
velkommen. 

Jan Carlsson og jeg besøgte de knap færdige lokaler 
en mandag i januar – Jan for at tage foto, jeg for at 
interviewe Pi C. Svenstrup, som er initiativtager og 
leder af balletskolen. Pi fortæller engageret:
- Vi underviser i klassisk ballet, og har et stort fokus 
på læring gennem leg og masser af smil på læben, 
for det mener jeg, er vejen frem. Vi har kæmpe kær-
lighed til kunsten, men mener at nærvær og sammen-
hold har lige så stor værdi.
Når Pi slår dørene op til februar, er alle velkomne, og 
hun fortsætter:
- Vi har hold for både nybegyndere, let øvede og 
meget øvede elever i alle aldersgrupper, og vi sætter 
en ære i at tilpasse vores undervisning til det enkelte 
hold. Dette er noget, man som underviser lærer, og 
jeg har 15 års erfaring.

Vil du gå til ballet i dit nærområde?
Af Ruth Jacobsen, foto Jan Carlsson

- Jeg selv har danset ballet siden jeg var tre år 
gammel og har aldrig holdt pause. Jeg elsker ballet 
og hele universet omkring den verden. Jeg elsker, 
hvordan den klassiske musik sætter gang i fantasi-
en, og det bruger jeg meget i min undervisning på 
børneholdene.

Pi er oprindelig uddannet anæstesisygeplejerske, 
men skiftede efterfølgende i 2009 spor til danse-
instruktør, og i 2012 tog hun skridtet videre med 
en skuespilleruddannelse. Men det er balletten og 
dansen, der nu har fået overtaget.

Ballet er smukt at se på og mange små børns drøm, 
men kan det noget andet, spørger jeg?

- Ballet er en virkelig god træningsform, der både 
gør kroppen stærkere og mere smidig, samtidig med 
at det musikalske øre trænes. Mange af de voksne 
elever slapper på en måde af i hovedet mens de 
danser, fordi musikken virker beroligende. Musik-
ken er et afbræk fra bas-tung musik med mange ord, 
man skal forholde sig til, og det er rart for ørerne. 
Faktisk er min oplevelse også, at mange af børnene 
nyder musikken.

Pi Svenstrup

Op på tå
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Mens Pi på barsel, er hun nu i gang med at reali-
sere sin drøm om at etablere et balletstudie tæt på 
hendes base i Birkerød.
- Jeg fødte Anton i juni 2021, så jeg har haft Anton 
med i bæresele til samtlige møder, jeg har haft med 
ejendomsmæglere, udlejere osv. Og faktisk fordi 
jeg selv har været på barsel i hele denne proces, 
har jeg valgt at lægge et barselsballethold om for-
middagen.
- Jeg har valgt at åbne balletskolen i Birkerød, da 
der ikke ligger en balletskole her, og da jeg har en 
klar fornemmelse af, at sammenholdet i Rudersdal 
Kommune er stærkt. Jeg har også siden 1. januar, 
hvor jeg startede med at fortælle om vores nye ini-
tiativ, fået mange henvendelser fra folk, der netop 
skriver, hvor glade de er for, at der åbner en lokal 
balletskole.
Og netop det lokale miljø betyder utroligt meget 
for mig, og jeg håber, at eleverne kan mærke, 
at jeg forsøger at opbygge en dansefamilie her i 
huset.

Du har nu igen mulighed for at blive medlem af 
Vedbæk Garden, der søger friske unge mennesker i 
alderen fra otte år.
Året igennem øves der hver tirsdag og torsdag i 
Kulturcenter Mariehøj på Øverødvej 246 B i Holte. 
Her bliver nye medlemmer også oplært fra bunden.
Nye gode veninder kan man ikke undgå at få, når 
man har været i Garden et stykke tid. Alle har det 
sjovt sammen, ikke mindst ved de mange arrange-
menter, som Garden deltager i. Du behøver ikke at 
kunne noder, inden du begynder. Det lærer de dig, 
og måske fjerner de også dine unoder.
Her i Virum havde vi fornøjelsen af Vedbæk Gar-
den i slutningen af august 2021, hvor de spillede 
både i Virum centrum samt på Sorgenfri Torv for til 
sidst at slutte af på plejecenter Virumgård.
Hvad skal man så gøre for at komme ind i dette 
eksklusive selskab? Man skal såmænd bare møde 
op d. 18. januar kl.18 på Kulturcenter Mariehøj. 

En spillevende hobby

Øverødvej 246B, 2840 Holte.
Snyd ikke dig selv for den oplevelse, det er at spille 
i Garden.
Læs meget mere om Vedbæk Garden på www.ved-
baekgarden.dk eller på Gardens Facebookside, der 
– rigtigt gættet – hedder Vedbæk Garden.

Tekst og foto: Jan Carlsson

Vedbækgarden besøgte sidste år Virum og Sorgenfri

Pi i gang med at instruere 
en lille pige
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Lyngby-Taarbæk Kommune og BUPL har netop 
indgået en ny aftale, der skal være med til at tiltræk-
ke flere dygtige nyuddannede pædagoger til Lyng-
by-Taarbæk Kommune.
 
Aftalen giver et engangstillæg på 15.000 kr. til ny-
uddannede pædagoger efter 6 måneders ansættelse 
- både de der dimitterer i februar 2022 og pædagoger 
med mindre end 1 års erfaring. Aftalen løber indtil 
videre fra 15. januar 2022 til 15. januar 2023.
 
Borgmester i Lyngby-Taarbæk, Sofia Osmani siger: 
"Jeg er meget glad for den aftale, som forvaltningen 
har indgået med BUPL. Vi er i forvejen attraktive 
som arbejdsplads for nyuddannede, fordi vi har 
veldrevne dagtilbud med et højt fagligt ambitionsni-
veau, hvor du kan få sparring fra ledelse og kollega-
er og kvalificere dig indenfor forskellige områder af 
den pædagogiske praksis. Men vi skal her i 2022 ud 
og rekruttere langt flere af landets dygtigste pædago-
ger. Det skyldes både udviklingen i børnetallet og de 
stigende normeringer. Vi håber, at dette initiativ kan 
betyde, at endnu flere nyuddannede vælger os som 
deres fremtidige arbejdsplads." 
 
Formand for Dagtilbudsudvalget i Lyngby-Taarbæk 
Kommune, Sigurd Agersnap siger: "Der er ingen 
tvivl om, at der er rift om det pædagogiske personale 
i de her år. I Lyngby-Taarbæk har vi rigtigt mange 
dygtige ledere og medarbejdere, men vi vil meget 
gerne have endnu flere. Derfor er jeg rigtigt glad for, 
at kommunen og BUPL har kunnet blive enige om 
en lokalaftale, som hæver lønnen og kan hjælpe med 
at tiltrække nye pædagoger til kommunen."
 
Formand for BUPL Nordsjælland Pernille Riis siger: 
"Vi vil gerne rose Lyngby-Taarbæk Kommune for 
dialogen omkring konkrete tiltag - her bonusløn til 
nyuddannede pædagoger - der kan være med til at 
gøre det attraktivt for flere pædagoger at blive ansat. 
Manglen på pædagoger er alvorlig og anerkendelsen 
af, at løn er en væsentlig parameter i bestræbelserne 
på at rekruttering er vigtig. Et godt og vigtigt skridt 
i den rigtige retning, vi ser frem til den videre dialog 
om flere og andre også varige fastholdelsestiltag, 
som løn, arbejdsmiljø og normeringer."
 
Fakta: Aftale om bonus til nyuddannede pædagoger i 
kommunale og selvejende dagtilbud i Lyngby-Taar-
bæk Kommune

 
Stk. 1
Der ydes et engangstillæg på 15.000 kr. (nutidskro-
ner) til pædagoger, der dimitterer fra pædagogud-
dannelsen i første kvartal 2022. Engangstillægget 
udbetales efter 6 måneders kontinuerlig ansættelse i 
en fast stilling i en kommunal eller selvejende dagin-
stitution inden for Lyngby-Taarbæk Kommune.
 
Stk. 2
Der ydes et engangstillæg på 15.000 kr. (nutidskro-
ner) til nyuddannede pædagoger, som tiltræder i 
perioden 15. januar 2022 til 15. januar 2023. En-
gangstillægget udbetales efter 6 måneders kontinu-
erlig ansættelse i en fast stilling i en kommunal eller 
selvejende daginstitution inden for Lyngby-Taarbæk 
Kommune. Ved nyuddannet forstås pædagoger med 
under 1 års erfaring.
 
Bemærkning til stk. 1 og stk. 2
Der kan udbetales ét tillæg af ovenstående.

Højere løn til nyuddannede pædagoger
Pressemeddelelse:
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De seneste Corona-restriktioner har betydet, at Virum 
Gymnasium ikke kan slå dørene op for de mange be-
søgende, som det ellers var planlagt til i morgen man-
dag den 17. januar. I stedet byder værterne Hannah 
Prakke 1. m. og Philip Hove 3d (foto sammen med 
rektor Mette Kynemund) velkommen til en virtuel 
orienteringsaften. Den starter kl. 19:30, men allerede 
fra kl. 19.00 kan man tilgå linket på www.virum-gym.
dk og se en masse stemningsbilleder og små film fra 
skolens hverdag og forskellige arrangementer med 
dejlig underlægningsmusik af skolens lærerband. 
Seerne vil blive klogere på Virum Gymnasiums 
studieretningsudbud, kunne høre om de fem kunst-
neriske fag, om valg af sprog, de mange elevudvalg, 
talent- og interessetilbud og øvrige tilbud i og udenfor 
skoletiden og meget, meget mere. I løbet af program-
met vil der også være musikindslag fra årets musical 
’En skærsommernats drøm’, og der vil blive vist små 
filmklip fra skolen. Det vil være muligt at tilmelde 
sig et møde med VGs Team Danmark-koordinator 
og høre mere om, hvordan det er at være Team Dan-
mark-elev på Virum Gymnasium. 
I løbet af aftenen kan man desuden stille spørgsmål 
til elever, lærere, vejledere og ledelse på både mail og 

Virtuelt åbent hus på VG

Instagram. I det hele taget står Virum Gymnasi-
um klar til at tage godt imod alle interesserede og 
hjælpe på vej i det forestående valg.
Selvom der ikke kan holdes et stort fysisk Åbent 
Hus-arrangement, så kan man som elev i grund-
skolen være besøgselev på Virum Gymnasium. 
På www.virum-gym.dk kan man fortsat melde 
sig til et besøg frem til vinterferien. På den måde 
kan man fysisk møde VG’erne og fornemme den 
stemning, som er så betydningsfuld for Virum 

Hannah Prakke, Mette Kynemund og Philip Hove er værter for den 
virtuelle orienteringsaften
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Midt i vintermørket lyser parken på Sophienholm 
op med lysværker af Dark Matters, Sara Ki Noguera 
Plans & Jonathan Ki Lindhult, Eva Koch, Gun Gor-
dillo, Evren Tekinoktay og Nermin Duraković.
Oplev selvlysende svampe, en udsmykket bro, et 
psykedelisk inficeret Norske hus, valmuer på spring 
og neonklange i drivhuset. Lysværkerne kan opleves i 
parken alle dage efter skumringstid.
Udstillingen er tændt fra kl. 7-8.30 og kl.15.30-20, og 
den er gratis. 
På Sophienholm har vi skabt en ny tradition i årets 
mørkeste måneder. Vi lader kunstnerne indtage 
parken, så den lyser op, når mørket falder på. Overra-
skende, poetiske, dramatiske og syrede værker venter 
og giver dig - beskueren - mulighed for en anderledes 
gåtur på de snørklede grusstier på Sophienholm. 
Kurator: Anne Zychalak Stolten i samarbejde med 
Sophienholm
Borgmester Sofia Osmani var i parken, mens der sta-
dig lå sne, hvilket gav en særlig effekt. Nederst er et 

Lyskunst i Sophienholm-parken
9. DECEMBER 2021 - 30. JANUAR 2022

billede, hun tog ved den lejlighed, og som hun har 
delt på Facebook med denne ledsagende tekst: 
 - Så fint så det ud, da der stadig var lidt sne - men 
jeg er sikker på, at det også gør sig uden sne.
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Er du pårørende til en borger i hjemmeplejen? Og kan du 
tage ekstra besøg i hjemmet, hjælpe med at anrette mad 
og ordne vasketøj, så må du meget gerne kontakte den 
lokale hjemmepleje.

De høje smittetal i kommunen betyder nemlig, at mange 
af kommunens medarbejdere på både plejecentre og 
i hjemmeplejen i øjeblikket er fraværende på grund af 
smitte med coronavirus.

- Situationen lige nu gør det desværre meget svært at 
sikre en tilstrækkelig bemanding af opgaverne i såvel 
hjemmeplejen som på plejecentrene - også selvom vi gør, 

og sikre, at hjælpen kommer ud, hvor der er størst behov, rækker vi også ud til pårørende, der har tid og overskud til 
at hjælpe, siger Charlotte Aagaard. 
Læs mere her: https://www.ltk.dk/om-kommunen/nyheder/lyngby-taarbaeks-aeldrepleje-raekker-ud-efter-hjaelp-
fra-paaroerende

Sygdom presser hjemmeplejen i bund
Der er nu så mange sygemeldte medarbejdere i hjemmeplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune,  
at kommunen beder pårørende hjælpe
Af Kim Engelbrechtsen

hvad der er muligt for at afhjælpe situationen, ved 
for eksempel at trække på vikarer og medarbejdere 
fra andre områder, siger centerchef for Sundhed og 
Omsorg, Charlotte Aagaard.

Hun håber, der er forståelse for, at 
personalemanglen kan betyde, at nogle borgere kan 
opleve midlertidige forandringer i hjælpen, og at 
tidspunkt og varighed af den sædvanlige hjælp bliver 
justeret.

- Vi beklager dybt. Medarbejderne gør deres 
allerbedste - også for at være dér, hvor der er 
allermest brug for hjælp. For at afhjælpe situationen 

Uddannede og certificerede bededamer

LONE ANDERSEN 
CHRISTINA GAUGUIN

Grønnevej 83 · 2830 Virum · Tlf.: 45 83 45 30

Få personlig og kvalificeret
rådgivning hele døgnet.

www.elholmbegravelse.dk
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Fra september og frem til udgangen af året har der 
været afholdt ti meget forskellige arrangementer for 
pensionister i Lyngby-Taarbæk kommune. Der har 
været stor tilslutning, og arrangementerne har været 
en kæmpe succes. Vi er derfor meget glade for at 
kunne udbyde endnu en række gode oplevelser og 
arrangementer frem til sommeren.
Programmet for første halvår af 2022 rummer en 
bred palet af varierede tilbud. Der kommer til at 
være frokostarrangementer på Frilandsmuseets 
Restaurant med foredrag og musik. Og der vil også 
være udflugter til bl.a. Furesøen og Dyrehaven. Og 
selvom coronaen stadig fylder meget i vores alles 
hverdag, så tror vi på, at vi kan afvikle det første 
arrangement torsdag d. 20. januar.
Har du lyst til at være sammen med andre til et 

Stjernestunder
De populære Stjernestunder fortsætter i første halvår af 2022

foredrag, en kop kaffe, en koncert, et måltid, en 
udflugt og en snak om livets gang, er Stjernestun-
der et inspirerende og hyggeligt tilbud for dig. Så 
har du også savnet oplevelser og samvær, skal du 
endelig tilmelde dig et af de kommende arrange-
menter.
Arrangementerne er støttet af Social- og Ældre-
ministeriet og arrangeres i et samarbejde mellem 
Lyngby-Taarbæk kommune og Birgit Trillings-
gaard.
Er du interesseret i at vide mere, er du velkommen 
til at kontakte Birgit Trillingsgaard, tlf. 51 50 07 
82 (ansvarlig for tilmeldinger) eller Kirsten Hol-
mer, tlf. 24 91 92 51
 

Bodil Heister i fuld aktion

Besøg på Nivaagaard Malerisamling



af Birgit Trillingsgaard
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Godt Nytår til alle mine venner, jeg håber I kom 
igennem nytårsaften uden alt for meget frygt, for der 
var godt nok meget skyderi her i Virum, hvor jeg bor. 
Nytårsaften er den eneste aften i året, jeg virkelig 
hader – VIRKELIG HADER – for jeg er så frygtelig 
bange. Mit hjerte hamrer, jeg gør hele tiden, fordi jeg 
tror, jeg kan jage dette uvæsen væk, og så løber jeg 
rundt i huset hele tiden i forsøg på at fange de der 
lysglimt på himlen. Min mor har prøvet alt lige fra 
hulebyggeri, mørklægning, tætsiddende lycradragt 
og forskelligt medicin fra dyrlægen. Intet har hjulpet 
tidligere, men i år fik jeg en pille fra dyrlægen, der 
hedder meprobamat, og det var stor set løsningen på 
min frygt. Den fik mig til at slappe af uden denne 
mærkelige fornemmelse i kroppen af svimmelhed og 
ukontrol, og både jeg og mine mennesker havde en 
dejlig, hyggelig nytårsaften, kun med ganske få gø, 
når det var rigtig store knald lige op ad huset. 

Lexi og Baxter

Lige før jul kom min gode ven Baxter på besøg til 
en overnatning, fordi hans far skulle på hospitalet, 
og det er altid dejligt, for så hygger vi os og leger 
sammen, og så sidder vi sammen på trappen og 
hilser på vennerne, der kommer til havelågen.

I ugen mellem jul og nytår havde mor sagt ja til at 
passe de 2 katte på den anden side af vejen, fordi 
familien skulle på juleferie. Det var jeg ikke helt 
tilfreds med, for katte kan man jo ikke lege med, 
og så blev de jo passet i deres eget hjem. Min næse 
spottede straks den sære lugt, når hun kom tilbage 

fra sit daglige fodrings- og sociale ophold hos 
kattene, men hun smurte duftene af på mig, når 
vi nussede, og efterhånden vænnede jeg mig jo til 
det. 

Roxy og Herman er nu ok, for vi respekterer 
hinandens territorier, og jeg er jo altid i snor, så 
muligheden for at jagte dem er ikke eksisterende, 
- øv! Roxy er en norsk skovkat, der er meget ro-
lig og meget reserveret, og Herman er en rødhåret 
huskat, der er lige så fræk og eventyrlysten, som 
hører rødhårede til, og hjemme er han det dejlig-
ste og kærligste lille pelsdyr man kan tænke sig 
– siger min mor – uhmmm!
Det var mine oplevelser i en ellers mørk tid, men 
jeg sover faktisk også meget, hvad skal man 
ellers lave på denne tid af året. 

Legetime

Roxy og Herman

Spisefrikvarter
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Stjernestund ved det gamle skrivebord. Felix og morfar råhygger og er dybt koncentrerede.
Felix har sørget for, at den obligatoriske udklædning er på plads med stråhatte til os begge og 
to par solbriller og en elguitar til ham selv.
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Redaktionelt stof
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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 
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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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