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Hans-Jørgen Bundgaard.

1. december
Så kom vi endelig frem til den 1. december. 
En dag rigtig mange ser frem til – ikke mindst børne-
ne.
Vi skal til at åbne den daglige julekalenderlåge med 
små billeder guf eller legetøj.
Om aftenen er der julekalender på TV, og der er dømt 
familiehygge.
Samtidig er den daglige låge jo nedtællingen til jule-
aften, hvor vi får og giver gaver, går i kirke og har tre 
dages familiehygge.  I tre dage spiser og drikker vi så 
meget, at vi kan bruge hele januar på at smide alle de 
extra kalorier som vi har taget på i julen.
Se, det er sådan den mest traditionelle opfattelse af 
julen ofte er.
Men sådan er det ikke hos alle familier. Hos nogle er 
der diskussioner omkring, hvor børnene skal være i 
julen eller om der overhovedet er råd til at holde jul.   
Det gør, at julen ikke for alle altid er så kærlig og rar 
som man kunne ønske. Derfor skal vi tænke på dem 
der enten er alene eller har problemer i den højtid de 
fleste af os elsker.
Vi skal jo være hjælpsomme og rare ved hinanden i 
julen (Det skal vi i øvrigt hele året) men specielt i ju-
len, er rigtig mange følelser på spil, og en stor bunke 
næstekærlighed  er nødvendig fra os alle 
Coronatiden har faktisk vist, at vi også når det ikke er 
jul er gode til at hjælpe hinanden.
Pointen må være, at vi som medborgere i samfundet, 
uanset om det er jul eller ej, skal vise at vi er gode, 
hjælpsomme og næstekærlige – at det så tager til i den 

mørke juletid og er med 
til at skabe lidt lys i en 
dagligdag  med regn og 
rusk og mørke hele døg-
net er vel helt i orden.
Coronaen er ikke ovre – 
tænk på fortsat at be-
skytte dig selv og andre, 
så vi kan få smittetallet 
bragt ned og være med 
til at beskytte andre mod 
smitte, for selv om du er 
vaccineret er ingenting jo sikkert men hvis vi 
tager de forholdsregler vi alle skal tage, kan vi 
gøre vores til at undgå mere  spredning af corona 
end højst nødvendigt.
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af Niels-Kristian Petersen

Lidt lokalhistorie  
Cykelsmeden, der kom på museum! Aage Petersen (1903-1972)

Forleden var jeg inviteret til en bogpræsentati-
on hos familien Jørgen E. Petersen (født 1937). 
Selv om vi har efternavnet til fælles, og begge 
er fra Virum, er vi ikke i familie. De lidt ældre i 
Virum-området husker sikkert hans far, cykelsme-
den på hjørnet af Virumvej og Parcelvej med det 
beskrivende navn Muggebikken.     

Her på hjørnet af Virumvej og Parcelvej lå cy-
kelværkstedet i den hvide hus/bungalow nr. 175. 
Senere blev der sat en ekstra etage på til beboelse, 
da Aage Petersen solgte nr. 177 i 1956 til Børge 
Poulsen bedre kendt som ”Lampetten”.  I billedets 
venstre side ses et særligt tag, nemlig toppen af 
Virum Vandtårn (nedrevet). I mange år var det som 
en del af Virum Skole, Virums vartegn. Privat foto 
ca. 1955. 
Familien Petersen, på Jørgen E. Petersens fars 
og mors side, er indvandrere fra det nordvestli-
ge Sjælland, hvor oldefar var ”afbygger”, altså 
en mindre landbruger, hvor jorden var udstykket 
fra en større gård. En ”stilling”, der blev brugt i 
det Nordsjællandske, men som i dag nærmest er 
ukendt. Desuden er der lidt svensk blod fra olde-
mor Bengta, der har sneget sig ind. De svenskere 
roede bare til Sjælland!  De bosætter sig i Krogen, 
i dag Virumstræde, den sydvestlige del af landsby-
en Virum.
I bladet ”Cyklisten” 2001 skrev sønnen Jørgen 
om sin far Aage, der ”kom” på museum i Brede. 
Værkstedet har en enkelt gang i sin helhed været 
udstillet på Nationalmuseet i København. Jørgen 
Petersen hjalp museumsfolkene fra Brede, mu-
seumsinspektør George Nellemann (1930-2014) 
med medhjælp og fotograf, at pakke værkstedet 
sammen i efteråret 1972. Senere blev hele værk-

stedet udstillet på en af sommerudstillingerne i Brede 
(1966-1988) i 1985. Selv et par tomme ølflasker kom 
med. 
Cykelsmeden startede så småt op i 1925, hvor veje 
og de få cykelstier der fandtes, var en udfordring 
for cyklisterne især om vinteren. Cyklerne var dog 
blevet bedre. En sjælden gang så man en cykel uden 
friløb eller en hønsepind, som stak ud fra baghjulet, 
som de ældre herrer brugte ved påstigning.
I 1940, skriver Jørgen Petersen, sendte en vis maler-
svend fra Tyskland  ikke så få soldater på cykel til 
landet for at ”beskytte” os. De havde ikke fået cy-
kelreservedele med! Cykler skulle mørklægges. Der 
kom hætter på nefalygterne, dynamoerne fik sort glas 
med en sprække. Bagskærmen blev malet hvid. En 
fjeder sat på forskærmen, der larmede ved kontakten 
til egerne i forhjulet. Så kunne de høre hinanden. Der 
var jo ingen gadebelysning. Sådan en fjeder har vel 
alle raske drenge senere lavet i pap og sat fast med 
en tøjklemme, så cyklen kom til at lyde som en boret 
knallert? Herligt. Bilerne var ikke noget problem 
som i dag. Ganske få på veje og gader, men røgen fra 
gasgeneratoren kunne lugtes.
Det var dæk og slanger, der var mangel på. Sådan her 
lavede du dine egne lappegrejer: En gammel udtjent 
cykelslange, ventilen klippes bort, men gemmes, 
kunne måske bruges senere. Slangen klippes op på 
langs og sættes fast med tegnestifter på en plade og 
smøres med hjemmelavet soludcium. Det blev lavet 
af udtjente rågummisåler, som Aage Petersen hente-
de hos skomageren, der var lejer hos cykelsmeden. 
De blev opløst i stenkulsnafta, hvorpå opløsningen 
blev smurt på slangen. Der blev lagt klar folie over; 
det hele rullet sammen og du havde dine egne lappe-
grejer.
En kunde på besøg med en cykel, der var flad. Aage 
fjernede 7 lapper fra dækket, som blev mærket med 
kridt. De skulle jo gerne på de rigtige steder igen. 
Slagen er punkteret ved ventilen, som blev fjernet og 
flyttet til et andet sted på slagen, og der bliver lappet. 
Alle lapper på dækket sat på igen, og der pumpes 
forsigtigt -hurra det holder. Pris kr. 1,25. Det kunne 
jo ikke blive ved med at gå, så kunden, en håndvær-
ker, der kørte fra Virum til Carlsberg hver dag og 
cykelsmeden søgte Varedirektoratet, om et nyt dæk 
og slange. De fik et afslag. Den kære håndværker 
havde 20 min. gang til Virum Station og kunne tage 
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S-toget. Cykelsmedens svoger i Hedehusene fik et nyt 
dæk, men han cyklede også til Københavns Sydhavn 
hver dag for at arbejde med anlæggelse af kloakker - 
et fælles gode! Senere, fortalte cykelsmeden, dukkede 
der helt nye Dunlop dæk op; de var med i de contai-
nere, som englænderne smed ned med våben i. De 
blev camoufleret, når de endte på danske cykler med 
lidt maling.  Under krigen var Aage for øvrigt med-
lem af ”Frivillig Villaluftværn”. 

En speciel opgave under Ander Verdenskrig. ”Frivillig Villaluft-
værn”

Freden kom, men meget langsomt kom dæk og slan-
ger samt andre reservedele. Konkurrence opstod og 
knallerten (cykel med hjælpemotor i starten) fandt 
indpas, og snart blev bilen en mulighed for langt flere. 
Cyklen blev gemt væk og de gode tider for en rask 
cykelsmed med et godt opland og god kundepleje for-
svandt mere og mere . Man kunne altid få en god snak 
hos cykelsmeden, der ofte havde de sidste nyheder fra 
området.  En uges tid før Aage Petersen døde sagde 
han som så ofte før: - Jeg håber, jeg kan gå på mit 
værksted til jeg dør. Det gjorde han så. Han døde en 

time efter lukketid d. 28. august 1972.
Kilde: Jørgen Petersens aner. Slægtshistorie – for-
talt af Jørgen Engelbrekt Petersen til sin søn Peter 
Engelbrekt Petersen. 2021. Privat udgivelse og 
tryk. 50 sider. 



Virum-Sorgenfri Avis • 1. december 2021     Side 8

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

Mini-Julemarked

Til Mini-Julemarked er der mulighed for at redde 
sig en værtindegave, lidt godt til ganen, bogreo-
len, børneværelset eller til børnenes pakkekalen-
der!
Vi åbner nemlig ’Mini-julemarked’ i Sorgenfri 
Kirke – i år fordelt både i kælder og på første sal.
Mini-julemarkedet åbner 1. søndag i advent og 
fortsætter julemåneden ud.  
Så kom og gør’ et kup – og støt børn i Afrika!

Spaghettigudstjeneste

Torsdag 2. december 2021 kl. 17:00
Vi mødes kl. 17.00 i kirken til en festlig gudstjenesten 
og bagefter går vi sammen over i Paradissalen og nyder 
en omgang spaghetti.Der er ikke mere tilmelding til 
spaghettigudstjenesterne, men maden koster 20 kr for 
voksne og er gratis for børn.

Babysalmesang

Tirsdag 7. december 2021 kl. 10:00 - 12:00
Babysalmessang mødes hver anden tirsdag kl. 
10.00 i kirken og efter 45 min. med sang og 
sanglege går vi sammen ind i kirkesalen, hvor der 
vil være lidt godt at spise og tid til en god snak.
Det kræver ingen tilmelding eller særlige evner 
at komme til babysalmesang, men det kræver en 
baby, som får mest ud af det, hvis den er mellem 
3 og 9 måneder.Babysalmesang koster 20 kr. pr 
gang.

Filmklub 
 
Torsdag 6. januar 2022 kl. 18:00 - 22:00
Kan du lide at se gode film med andre og spise i fæl-
lesskab, så meld dig til vores nye filmklub i Sorgenfri.
Vi starter torsdag d. 6. januar kl. 18 hvor vi spiser af-
tensmad sammen. Bagefter ser vi aftenens film og taler 
om den over en kop kaffe med chokolade til. Vi slutter 
ca. 21.30
Har du lyst til at være med på madholdet, så kontakt 
sognepræst Sofie: 52 69 692 6/ ansli@km.dk

Trækningsliste til Sorgenfri Kirkes Lodseddel
  1.  Gavekort, Hareskov Brille-Galleri     1153
  2.  Vingave, Irma                              343
  3.  Bogpakke, Greens Boghandel              1113
  4.  Gavepakke, Sorgenfri Apotek     2
  5.  Julebuk, Juletræsmanden               435
  6.  Gavekort, Hareskov Brille-Galleri    1030
  7.  Gavekort, Frisør Vinholt               290
  8.  Gavekort, Hotel Frederiksdal               644
  9.  Bålfad, Elholm Begravelse               777
10.  Gavekort, Holte Vinlager               764
11.  Gavekort, Hareskov Brille-Galleri   21
12.  4 lux stjerneskud, Sorgenfri Fisk       1273
13.  Gavekort, Klinik City Care               545 
14.  Gavekort, Blomstershoppen               797
15.  Gavekort, Hareskov Brille-Galleri        44
16.  Gavekort, Blomstershoppen             1092
17.  Gavekort, Blomstershoppen             1224
18.  Chokoladegave, La Grassa               442
19.  Vingave, Irma                           1042
20.  Gavekort, Hareskov Brille-Galleri    1187
21.  Gavekort, Vinthers bageri     242
22.  Gavekort, Cafégrillen          1039
23.  Gave, Tusind Tanker                16

24.  1 forstørret billede fra eget  
       foto,  Premierskilte                   43
25.  Gavekort,  
       Hotel Frederiksdal             1479
26.  Gavekort, Madbutikken  
       Virum Torv                             473
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Bachs juleoratorie 5. december

Bachs Juleoratorium er et af de mest berømte og 
spillede sakrale værker af Bach. Ved denne lejlighed 
opføres de tre første kantater af Søborg Motetkor 
med orkester under ledelse af Klaus Munk-Nielsen 
samt solisterne Marie Dreisig, Ingeborg Børch, An-
dreas Bigom og William Jønch Pedersen. Billetter til 
100 kr. kan købe i Greens Boghandel eller på kirkens 
hjemmeside.

Gospelkort 19. december

Virum Kirkes Gospelkor synger julen ind med en 
festlig julekoncert, med både en række stille, smukke 
sange samt numre i medrivende gospelstil. Koncer-
ten akkompagneres af Knud Rasmussen med band.  

Familiegudstjenester 12. december

Traditionen tro holder vi familiegudstjeneste, hvor 
børn fra Børnehaven Mælkevejen går Lucia for os, 
og hvor Elisabeth Siemen opsætter krybbespillet 
sammen med de børn, som har lyst.  

Babysalmesang  
 
Foregår om mandagen à to omgange. Første hold er 
i tidsrummet 9.30-10.15, og næste hold er i tidsrum-
met 10.30-11.15.  Det er gratis at deltage, og tilmel-
ding sker på mail til rosemariarex@gmail.com. Der 
kan opstå venteliste til holdene.

Bachs Juleoratorium  
 
m. Søborg Motetkor   
Søndag d. 5. december 2021, Kl. 20:00 til kl. 21:30
 Virum Kirke, Kirkebakken 10, 2830 Virum
Søborg Motetkor og orkester, samt solisterne: Maria 
Dreisig, sopran, Ingeborg Børch, alt, Andreas Big-
om, tenor og William Jønck Pedersen, bas, under 
ledelse af Klaus Munk-Nielsen
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Strikkecafé
Torsdag 2. december kl. 13.00-15.00
Vi mødes på Lyngby kirkestræde 10A til kaffe, 
hyggeligt samvær og strik til fordel for Røde 
Kors.
 
Kvinder i kirken
8. december kl. 19.00
Her mødes kvinder til musikandagt, samtale og 
kreativ aktivitet.
Vi læser Johannes Åbenbaring.
Tilmelding: jkg@km.dk/ 21 60 40 44
 
Kantateandagt
Søndag 5. december kl. 16.00
Lyngby kirkes barokorkester, kor og solister op-
fører kantaten: ”Wachet auf, ruft uns die Stimme” 
under ledelse af organist Regina Bruun.
Kantatens tekst bygger på Philipp Nicolais salme 
fra 1599, der på dansk kendes som ”Zions vægter 
hæver røsten” og bearbejdelser over dagens læs-
ning fra Matthæusevangeliet: ”Da skal Himmeri-
get ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og 
gik ud for at møde brudgommen”, med en række 
indarbejdede citater fra Højsangen. Ved Jørgen 
Demant.

Tumlingeleg
Onsdage 8. og 15. december kl. 09.30-11.00
Vi synger, danser, øver motorik, styrker sanser-
ne og leger.
For børn i alderen ca. 1-5år med deres forældre, 
bonusforældre eller bedsteforældre.
Med saft, kaffe og andet godt til hyggetimen 
efter sanglegene.

Ingen tilmelding, bare mød op.
8. december er vi i sognegården, Stades Krog 9.
15. december er der juleafslutning i kirken.
 
Kammerkoret Musica synger julen ind
Tirsdag 14. december kl. 19.30
Især i år har vi brug for at blive mindet om det mira-
kuløse, der ikke kun findes i himmelen, men også lige 
uden for døren, mellem mennesker.
Programmet fokuserer på julens mirakel og indeholder 
satser af nye og gamle komponister som f.eks. Morten 
Lauridsen, Francis Poulenc,
Bernhard Lewkovitch, Niels la Cour, Rachmaninoff, 
Benjamin Britten og mange flere.
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Filmaften

Har du lyst til at se en god film i godt selskab? Vi ser 
film, der giver stof til eftertanke, og bagefter drøfter vi 
den over et glas vin. Det koster 20 kr. for vin og ost.

Filmkredsen finder altid sted en tirsdag i måneden 
kl. 19.00 i Lundtofte Sognegård og slutter senest kl. 
22.30. Tilmelding til kirkekontoret senest dagen før.

Babysalmesang

Hver onsdag kl. 10.00-11.00 i Geels Kirkesal.

Victoria Omberg er underviser på holdet med baby-
salmesang. Hun er sanger i Lundtofte Kirke og Geels 
Kirkesal. Hun er uddannet pædagog og sanger på 
Kirkemusikskolen samt har en bachelor i musikvi-
denskab. Til babysalmesang vil hun have fokus på 
sansestimulering og oplevelsesrejser for babyerne ved 
hjælp af salmer, dans, leg og musik.

Kontakt Victoria Omberg på victoria.omberg@gmail.
com for mere information

Babysalmesang

Hver onsdag kl. 10.00-11.00 i Geels Kirkesal.

Victoria Omberg er underviser på holdet med 
babysalmesang. Hun er sanger i Lundtofte Kirke 
og Geels Kirkesal. Hun er uddannet pædagog og 
sanger på Kirkemusikskolen samt har en bachelor 
i musikvidenskab. Til babysalmesang vil hun have 
fokus på sansestimulering og oplevelsesrejser for 
babyerne ved hjælp af salmer, dans, leg og musik.

Kontakt Victoria Omberg på victoria.omberg@
gmail.com for mere information.

Fællessang og refleksion

Det er hver onsdag i Lundtofte Kirke kl. 17.00-
17.30. Vi synger nye og gamle salmer og skønne 
sange fra højskolesangbogen. Præsten læser et 
lille stykke fra biblen eller et digt til refleksion.

 To weekender med åbne huse og døre
Julen begynder med de hyggelige forberedelser og 
aktiviteter i slutningen af november.
I år ingen undtagelse, hvor lokale kunstnere i de to 
sidste weekender i november bød inden for til jule-
markeder, private julestuer med gløgg og hjemmebag-
te småkager.
I weekenden 27. – 28.11., som også rummede 1. 
søndag i advent, åbnede flere lokale kunstnere deres 
private hjem. 
Jeg besøgte bl.a. julestuen hos billedhuggeren Jytte 
Høeg, som åbnede hjemmet – og ikke mindst haven - 
på Skolebakken.
Regn, slud og maks. 3 grader 1. søndag i advent var 
ingen hindring for julestue i haven. Der var gløgg, 
småkager og hygge i lange baner, og naturligvis rig 

Adventstid og juletid hos lokale kunstnere
Af Ruth Jacobsen

lejlighed til at bese og måske erhverve Jyttesa helt 
unikke og smukke bronzeskulpturer.
Atelieret var åbent, og gæsterne kunne på coro-
na-forsvarlig vis komme inden for i mindre hold.

Så blev grankvinden også parat til julestuen, her præsenteret af Jytte slev.
 Artiklen fortsættes side 19
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Støtteforeningen har næsten hver måned et arran-
gement med musikalsk underholdning i caféen på 
Virumgård Plejecenter. Det er selvfølgelig først og 
fremmest rettet mod beboerne på Virumgård, men 
medlemmer af Støtteforeningen og gæster er også 
velkomne. Underholdningen er gratis, og i pausen 
byder vi på et lille glas og noget sødt. Den 21. 
november havde vi således en festlig eftermiddag 
med Bertel Abildgaard også kendt som Guitarkaj 
fra 5 X Kaj, hvor han bl.a. underholdt med sange 
fra dansktoppen.
December er jo traditionernes måned, og op til jul 
er det tradition, at Støtteforeningen giver en jule-
blomst til beboerne på Virumgård. På dette billede 
kan man se alle jule-stjernerne parat til at blive 
delt ud til hver enkelt beboer.
I december holder bankospillet 3. torsdag jule-
ferie, men vi starter op igen efter nytår: den 20. 

Bertil Abildgaard på Virumgaard
Af Hanne B. Hansen

Beboerne på Virumgård får hver en julestjerne af Støtteforeningen

Guitarkaj underholdt med sange fra dansktoppen

januar. Overskuddet fra arrangementet går til vores 
månedlige søndagsun-derholdning.
Som medlem af Støtteforeningen Virumgårds Ven-
ner er man med til at skabe trivsel og glæde for 
beboere, pårørende og omkringboende borgere 
gennem underholden-de og sociale arrangementer. 
Kontingentet er kr. 150,- og indmeldelse kan ske på 
mail: virumgaardsvenner@gmail.co 

Frilandsmuseets restaurant lagde lokaler til da 
Handels- og Borgerforeningen for nylig holdt det 
første netværksmøde mellem forretningerne. For-
eningen var vært ved en god middag efterfulgt af 
et foredrag af skatteeksperten Anders Lütshøft.
Han fortalte på en festlig måde hvordan Skat gen-
nem årene havde ladet sig svindle for svimlende 
summer, som vi alle har hørt om det i dagspressen. 
Hvordan mange af de store svindlere går fri eller 
på trods af store kompomisser tjener  milliardbe-
løb som de slet ikke har fortjent og som i bund og 
grund er dine og mine pnege.
I forbindelse med denne hyggelige aften, havde 

Netværksmøde blandt handelen
forretninger, bestyrelse og redaktion mulighed for at 
tale med hinanden under uformelle rammer. Engang 
i det nye år hvor vi håber endnu flere virksomheder 
vil møde op og kan se ideen i, på den måde at lære 
andre butikker og virksomheder i området at kende 
og kunne få gavn af hinandens selskab.

Af. Hans-Jørgen Bundgaard

Foredrag og middag
da handelen mødtes



Virum-Sorgenfri Avis • 1. december 2021 Side 13

En skærsommernatsdrøm på Virum Gymnasium
Forrygende Musical på VG - 2021

Se et par udvalgte fotos fra en opsætning, hvor 
både niveau, musik, humor, kostumer – ja det 
hele gik op i en højere enhed. De mange medvir-
kende elever på tværs af årgange og klasser med 
assisterende lærere, lyd- og lysfolk samt back-
stage-hjælpere fik løftet det ambitiøse projekt i 
fællesskab og givet de mange publikummer en 
skøn oplevelse.

Af Birgit Riedel Langvad

Så er bæredygtighedsugen ’Fem Fede Dage’ i sidste 
uge her på Virum Gymnasium til ende. Der var en 
rigtig god stemning, kreativ dynamik og smil på 
gangene og et fint engagement, så tak til alle delta-
gende elever, lærere og øvrige ansatte.

Bæredygtighed på Virum Gymnasium
Events, netværk og projekter
v/vicerektor Birgit Riedel Langvad pva. Miljørådet

 
Mandag var der ’Too good to go’ i kantinen, tirsdag 
blev alle elevers bæredygtighedsideer kreativt ned-
fældet på fine og farverige posters, der nu hænger 
i forhallen og rundt omkring på skolen (de bedste 
gruppers poster præmieres på fødselsdags-morgen-
samlingen 10/12), onsdag kunne man selv tage tøj 
el. bøger med og bytte i forhallen (vi lader stativer-
ne stå lidt, så det kan stadig nås),  torsdag delte læ-
rerne i Miljøudvalget traditionen tro morgenboller 

ud til alle de første friske cyklister, og fredag  i spise-
frikvarteret plantede rektor Mette Kynemund, pedel 
Lars Maagaard og elever og lærere fra Miljørådet 
Corona-årgangenes CO2-reducerende træ (en smuk 
rødtjørn) og sørgede for grønne planter i glasgangen 
til markering af Flora-fredag. 

Fortsættes
Miljøråd og posters i forhal



Onsdag 24/11 deltog elev- og lærerrepræsentanter fra 
Miljørådet i den store VM47 (Verdensmål 4.7)-kon-
ference i DGI-byen, hvor de fik ny inspiration med 
hjem og deltog i spændende workshops sammen med 
repræsentanter for mange andre skoler og organisa-
tioner. Virum Gymnasium er med i Gymnasieskoler-
nes Klimaalliance.
Samme dag var der også møde i Science City Lyng-
bys netværk for Grøn Omstilling, som Virum Gym-
nasium er en del af. Netværksmødet blev denne gang 
afholdt på virksomheden GEO i Ørholm, og der var 
interessante indlæg fra både Geo, Lyngby-Taarbæk 
Kommune og ’Vild med Vilje’.

Torsdag 9/12 starter projekt ’Bæredygtigt VG’ op 
med deltagelse af elever og lærere i Miljørådet samt 
øvrige interesserede lærere og repræsentanter for 
bygningsside og ledelse. Projektet sker i et samar-
bejde med øvrige gymnasier i Gymnasiefællesska-
bet i Roskilde og faciliteres af en ekstern facilitator 
fra Kuben.  Der tages udgangspunkt i en kortlæg-
ning af alle de tiltag ifm. bl.a. energibesparelser, 

affaldssortering og undervisning, der allerede er 
sat i værk, og lægges planer for, hvordan vi kom-
mer videre med den bæredygtige omstilling her på 
Virum Gymnasium. 
Det rykker for alvor nu.
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Fortsat

Ombytnings-onsdag

Træplantning - Flora fredag

Poster under udarbejdelse
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Kort Nyt

Torsdag i sidste uge, blev det traditionsrige ban-
kospil afholdt i Virumhallen. 
Handels og Borgerforeningen som arrangerede 
spillet, takker de mange sponsorer som gav et 
varieret gaveudbud og samtidig gjorde at over-
skudet ved spillet blev så stort som muligt.
Overskuddet går til foreningens arbejde gennem 
afholdelse af arrangementer som f.eks., fastelavn, 
Virum-Sorgenfri Dagene, Sankt Hans med mere.

Sponsorerne var Skjern Bank, Square, Fodman-
den, Kropsterapeuten i Virum, Fakta og Premier-
skilte.

Bankospil i Virumhallen Lyngby Omfartsvej - Ny belægning

Sidste element i genopretning af Lyngby Om-
fartsvej er ny belægning. Den ny belægning var 
oprindeligt planlagt til at blive udlagt i 2021 jf. 
Kommunalbestyrelsens beslutning i sag om ”Til-
standen af Lyngby Omfartsvej” den 28. maj 2020.

Ny belægning er planlagt til foråret 2022. For-
valtningen har valgt produktet Klimavenligasfalt 
(KVS), da den har støjreducerende og klimamæs-
sige fordele. Blandt andet har KVS en støjredu-
cerende effekt i forhold til andre asfalt typer, som 
man bruger på motorveje, og trafikanter udleder 
mindre CO2, når de kører på denne belægning.

Belægningsarbejdet forventes at vare ca 1 måned 
og udføres som natarbejde på hverdage af hensyn 
til den daglige trafikafvikling på Lyngby Om-
fartsvej.

Konstituering af Kommunalbestyrelsen
Onsdag den 1. december er den nye kommunalbestyrelse  konstitueret.

Borgmester: Sofia Osmani (K) 
1. viceborgmester:  Sigurd Agersnap (SF) 
2. Viceborgmester: Magnus Von Dreiager (K) 
 
Økonomiudvalget:  
Sofia Osmani (K)  formand 
Byplanudvalget:  
John Tefke (K) formand 
Teknikudvalget: 
Richard Sandbæk (K) formand 
Skoleudvalget  
Simon Pihl Sørensen (A) formand 
Dagtilbudsudvalget 
Sigurd Agersnap (SF) formand 
Kultur og Fritidsudvalget 
Kasper Strunge (K) formand 
Ældre- og Omsorgsudvalget 
Mette Schmidt (K) formand

Forebyggelsesudvalget- og socialudvalget 
Christine Dal (V) formand 
Miljø- og Bæredygtighedsudvalget 
Gitte Kjær Vestermann (RV) formand 
 
Som det ses er der nu 2 viceborgmestre. 
Derudover er udvalgene ændret i forhold til tidligere. 
Dette er givetvis gjort for at sikre nogle af de områder, 
der har været meget kritik af inden valget. 
 
Det drejer sig især om ældreområdet og daginstituti-
onsområdet. 
 
Der er ikke lavet et decideret klimaudvalg, men vi må 
formode at det kommer til at indgå under 
Miljø og bæredygtighedsudvalget.
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Karen Marie bliver helt høj af at tale med folk; jo flere des bedre. 
Og hun gør det gerne i timevis. Hun er en ihærdig SF’er, og vil 
kæmpe for bedre, ja, meget bedre vilkår for de ældre. Både på ple-
jehjemmene og for de medmennesker, der får hjælpen derhjemme. 
Der skal være ordentlighed på det felt, og der skal følge penge med. 
Vi kan ikke være andet bekendt. Vore ældre medborgere skal føle 
tryghed, og vi skal værne om deres værdighed. Faktisk skal vi helst 
se dem glade.
Karen Marie har foreslået, at dette interview skal foregå på Fri-
landsmuseet, så sådan bliver det. En heldig fredag med sol og her-
ligt højt til den blå himmel. Vi mødes ved bagindgangen og går så 
lige ind den veldyrkede have, og Karen Marie begynder at fortælle, 
og jeg kan stå inde for, at Karen Marie kender hvert et navn på alle 
de forskellige kåltyper, der lige nu viser sig fra deres bedste side, 
statelige og strunke. Det vil hun kunne fortælle meget mere om den 
dag, du møder hende i haven netop der.For hun er frivillig i have-
lauget. Og jo, Frilandsmuseet åbner for fuld udblæsning lige efter 
påske, og på det tidspunkt titter de små kimblade frem, og naturen 
går sin gang. Og det gør vi også. Ja, naturen går … sin gang – og vi 
kan ikke bare sige stop. Vi kan nyde det hele nu, men som SF’ern 
siger – og hvor længe kan vi det? Lad os leve i nuet.
Karen Marie er meget åben og reel, let at tale med. Hun kommer 
her til Lyngby i 1984 og har boet i Ørholm lige siden. Hendes to 
drenge har gået på Lundtofte Skole, og de har været aktive i for-
bgoldklubberne Brede og Lundtofte. Hun kommer fra Varde i Jyl-
land, og her havde faren en planteskole, hvilket man også godt kan 
se på Karen Maries grønne fingre. 
Som ung var hun spejder og spillede klaver, senere sang hun i kor 
og tog til USA et helt år, og siden til Frankrig. Hun mener selv, at 
hun er omkringfarende. Lidt lige som Tigerdyret i Peter Plys. Som 
dengang hun spillede guitar for de medrejsende i Metro’en i Paris.
Hun samler gerne mange mennesker omkring sig, og hun kan lide 
at skabe en god stemning.

Karen Marie har god forstand på klimaspørgsmålene. Det har hun 
haft under huden længe. Gennem næsten 15 år har hun siddet i be-
styrelsen for Energiforum Danmark (Der tidligere hed Foreningen 
for Energi og Miljø) og de fleste af årene som formand eller næst-
formand. Jo, hun er et foreningsmenneske og har for resten også 
siddet i bestyrelsen for Brugsen i Ørholm. Hun er unik i den hense-
ende. I disse år er der megen fokus på klimaspørgsmålene; og så er 
det godt, at vi har Karen Marie Pagh Nielsen. Så kan man da få info 

Portræt af et ny kommunalbestyrelsesmedlem
I den kommende  kommunalbestyrelse, der tiltræder 1. januar 2022, er der valgt otte nye medlemmer. Vi vil
i de kommende numre bringe portrætter af de nye medlemmer og blandt andet høre hvorfor de har ladet sig 
opstille og hvad de brænder for i den kommende fire års periode.

Karen Marie - SF’s nye ansigt i kommunalbestyrelsen. 
Det fulde navn er Karen Marie Pagh Nielsen
Af Thomas Leo Hansen

Karen Marie Pagh Nielsen ude i natu-
ren - og på Frilandsmuseet. Hvor det 
meste af dagen var pragtfuldt vejr.
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og syn for sagn.
Hjemme i Ørholm kan Karen finde på at sætte sig med en bog, 
gerne en Maigret, og helst en af dem der foregår i Paris. Eller den 
seneste af Holger K ’Det var det værd’. Og ellers krimier, især de 
svenske.

Karen Marie vil gerne at borgerne inddrages noget mere, og det 
er der rigtig mange lyngbyborgere, der vil give hende ret i. Hun 
nævner idéen om en borger·net·panel på 1500 mennesker.

Karen Marie færdes meget i Lyngby, Sorgenfri og Ørholm, og hun vil 
rigtig gerne kontaktes på sin vej hen i fx Brugsen. Jo mere kontakt og 
kommunikation des bedre. En god snak kan højne dagen...

Vi har talt meget om at bevare natur, men ... 
- Også fællesskab og bevaring af kulturværdier betyder meget 
for mig. Jeg synes f.eks., det vil være helt forkert at sælge eller 
nedrive den gamle skole med medborgerhuset i Lundtofte. Med-
borgerhuset har været et vigtigt samlingssted for børn og ældre 
al den tid, jeg har boet i lokalområdet. Der er aktivitet i en række 
spændende værksteder, foruden litteraturkreds, gymnastik, yoga 
og periodisk fællesspisning i lokalerne. Ved særlige lejlighe-
der har jeg været til koncerter med jazz og folkemusik, og på et 
tidspunkt stod jeg for en udstilling af en fransk venindes kunst i 
caféen. Det er et skønt lokale, som er supervelegnet til at mødes 
og dyrke fællesskabet.  
Der er kort sagt liv i medborgerhuset, og hvis ikke stedet var 
lukningstruet, så ville jeg ikke være i tvivl om, at der er basis for 
at udvide aktiviteterne og få endnu flere med. Sidste år gik jeg på 
efterløn, og jeg kunne godt forestille mig at passe caféen et par 
eftermiddage om ugen, hvis den blev åbnet igen. Jeg kunne også 
godt tænke mig at starte en sprogcafé med andre, der, som jeg, 
gerne vil øve f.eks. fransk eller tysk. Det eneste, vi har brug for, 
for at kunne gå i gang, er en god ramme. Medborgerhuset vil være 
et genialt sted til det formål. Jeg har netop søgt om tilladelse til at 
bruge caféen og har samtidig taget kontakt til nogle naboer med 
samme interesse. Herudover er det min hensigt at lave et opslag 
på døren til medborgerhuset og på facebook for at få flere med. 
Næsten hver femte Lyngby-borger er 65+, og andelen af ældre 
vokser de kommende år. Mange ældre borgere ønsker at bruge 
både kroppen og hovedet. Derfor er det vigtigt med gode ram-
mer for fællesskab og ikke mindst de ældres aktiviteter. Jeg vil 
gerne arbejde for, at vi får et medborgerhus i hver en bydel, som 
kan være en god ramme for et aktivt liv for både ældre og yngre 
borgere. 
Her og nu skal man passe på Medborgerhuset, så det ikke forfal-
der yderligere. Her kunne kommunens alt for store kassebehold-
ning evt. komme i spil, men jeg ville heller ikke være bleg for 
selv at give en hånd med for at få stedet til at shine lidt mere. 
FAKTA: Uddannelse: Cand Scient. Pol. Telefon: 20565794.
Mail: pagn@ltk.dk

Rosenkålen på det øverste foto står flot 
med et utal af kålhoveder.
Det nederste foto viser, at Karen Marie  
er indenfor i Herregården .
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Der bliver rigtig julestemning for små og store 
på den gamle Lindegaard, når skuespiller Nis 
Bank-Mikkelsen og guitar/fløjte duoen “Villén & 
Sjølin” opfører det verdenskendte værk, Nødde-
knækkeren, ved en spændende oplæsningskon-
cert for hele familien på Søndags-matinéen d. 12. 
december kl. 15. Her vil de forvandle Lindegaar-
dens sal til ren magi, hvor mennesker bliver små, 
mus, farlige kæmper og legetøjet bliver levende! 
De optrædende har med afsæt i E.T.A. Hoff-

Nøddeknækkeren på Lindegaarden
Skuespiller Nis Bank-Mikkelsen og fløjte/guitar duo.
Af Niels Halse

manns romantiske eventyr fra 1820 og Tjajkovskijs 
musik skabt en forestilling med julehygge, spænding 
og fortryllelse. Nis Bank-Mikkelsens kendte dybe, 
sonore stemme vil forme ordene i den magiske for-
tælling, og musikerne vil underbygge og forstærke 
stemningen med deres duetspil på guitar og fløjte. 
Mange børn og voksne vil nok nikke genkendende 
til eventyret og musikken fra deres besøg på det Kgl. 
Teater, hvor forestillingen i balletversionen er blevet 
et fast og elsket indslag i julemånedens program.
Forestillingen henvender sig til større børn fra 7 år og 
deres voksne og selvfølgelig gælder de aktuelle regler 
for coronapas, brugen  af mundbind og god plads 
imellem stolene! 
Det bliver en ikke helt almindelig eftermiddag på 
Kulturstedet Lindegaarden, når julehyggen og magien 
sænker sig søndag d. 12. december kl. 15 – 16.15.
PS Måske vil den lokale lindegaardsnisse, Nis Gård-
bo, liste ned fra sit loft og lytte med!
Billetter: www.kulturstedetlindegaarden.dk

Den Grønne Legeplads er midlertidigt udlånt
Mangel på daginstitutionspladser har gjort at den grønne legeplads inddrages

Den Grønne legeplads inddrages midlertidigt for 
at der kan indskrives 20 extra børnehavebørn til 
Børnehaven Blå.
Det vil sige at legepladsen ikke er offentlig til-
gængelig i dagtimerne men kan benyttes af byens 
børn udenfor åbningstiden og i weekenderne.
Bygningen vil dog ikke være tilgængelig for 
andre end børnehaven, bortset fra toiletterne der 
fortsat kan benyttes.
Der er tale om en midlertidig løsning fordi der er 
akut mangel på børnehavepladser i Virum-Sor-
genfri Området.
Det vil ikke være en holdbar løsning på sigt, dels 
fordi der er tale om et begrænset areal dels fordi 
det vil være en dårlig løsning at fjerne et meget 
attraktivt aktiv for Virum-Sorgenfris Børn.
Da legeredskaberne er meget nedslidte, blev der 
for et års tid siden bevilget omkring 2 millioner til 
istandsættelse af legeredskaberne på legepladsen. 
I regnskabet står udgiften til inddragelse af lege-
pladsen angivet til o kr.

For at istandsætte legepladsen vil det derfor være 
nødvendigt med en istandsættelse af legeredskaber for 
at de vil være forsvarlige at lege på for børnene.
For godt et års tid siden blev på kommunens foranled-
ning etableret en forening som skulle sikre kapital til 
at få nye redskaber til legepladsen.
Foreningen Den Grønne legeplads´venner, har netop 
holdt den første generalforsamling, men på grund af 
corona er der ikke sket så meget i foreningen det sene-
ste år, men  jeg talte forleden med Rikke Brinkø Bjerg 
som på vegne af foreningen udtalte sig om at man na-
turligvis håbede at legepladsen efter dette midlertidige 
udlån vil vende tilbage til tidligere status til stor gavn 
for de mindste i Virum og Sorgenfri.
Vi følger op på sagen i fremtidige aviser   

Trafikbanen på den 
Grønne Legeplads

Af. Hans-Jørgen Bundgaard

Nøddeknækkeren på Lindegården
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Koncert med Virumkoret
Virumkoret holder julekoncert i Sorgenfri Kirke

Virumkoret indbyder til julekoncert med 
et alsidigt og stemningsfuldt program i 
Sorgenfri Kirke mandag d. 6. december 
kl. 19:30.
Der bydes på et blandet program med 
danske og svenske julesalmer og en-
gelske Christmas carols samt uddrag af 
store klassiske værker.
På programmet står engelsk-sprogede 
sange – nogle rolige og inderlige som 
”An Irish Blessing” og ”The Lord bless 
you and keep you” af John Rutter - en 
korversion af den aronitiske velsignelse, 
som lyses i kirken ved højmessen hver 
søndag. Andre er muntre og kraftfulde 
som ”God rest you merry, Gentlemen” 
og ”Hark! the herald-angels sing”.
Blandt danske salmer kan nævnes ”Mit hjerte altid 
vanker” og ”Min Jesus lad mit hjerte få” med musik 
af Carl Nielsen. Endvidere tre salmer af Ingemann 
med musik af Niels la Cour. Ingemann har også 
skrevet ”Dejlig er jorden”, og den synges i et arran-
gement af Anders Öhrwall. Endeligt skal nævnes den 
svenske julesalme ”Jul, jul, strålande jul”
Koret synger desuden satser fra ”Missa pro defunc-
tis” af Luigi Cherubini – og fra Haydns ”Skabelsen”, 
en storslået hyldest til verdens tilblivelse. Til foråret 
opføres værket med orkester og solister, men koret 

byder altså på en smagsprøve til julekoncerten.
Alt i alt en fin musikalsk optakt til julen.
Virumkoret akkompagneres på flygel af Rune Sol-
vang, og koncerten dirigeres af Esben Frank.
Entré kr. 50,- ved indgangen (unge u/18 år gratis).
Gyldigt coronapas skal fremvises ved indgangen.

Virumkoret er et stort blandet kor med ca. 60 sange-
re. Koret blev i 1964 etableret som Virum Statsskoles 
elev- og forældrekor. Korets repertoire er hovedsage-
lig større klassiske værker.

Virumkoret giver koncert i Sorgenfri kirke 6. december

Af Per Engelbrecht Jensen

Adventstid og juletid hos lokale kunstnere 

- Kåldamen har været med på 
et julemarkedet på Aldershvile 
Planteskole i forrige weekend, 
fortæller Jytte.
I weekenden inden, 20. – 
21.11., holdt kunstnersammen-
slutningen Åbne Døre deres 
julemarked i Lyngby Nordre 

Mølle. Kunstnerne og flere indbudte gæster prydede borde 
og vægge i den historiske mølle med malerier, kunsthånd-
værk, smykker og mange andre smukke design-genstande.
Manglede du den sidste kalender- eller værtindegave, behø-
vede du ikke at gå forgæves. -  
I år har vi også haft mulighed for at invitere gæster med 
til julestuen, fortæller bl.a. vores lokale Virum-Sorgenfri 
smykkedesigner Hanne Isabella. Mange af os kunstnere har 
også valgt at holde julearrangementer i vores private hjem, 
så derfor er der også blevet plads til andre kunsthånd-
værkere. Hanne var ligeledes én af dem, der åbnede 
hjemmet i advents-weekenden, og også her var der 

rigeligt med gløgg og bagværk.

fortsat fra side 11

Den lokalt kendte Virum-ildsjæl, Birgit Hald var netop 
én af de indbudte gæster i årets julestue, og Birgit for-
talte, mens hun fremviste sine smukke og meget anven-
delige håndarbejder:
- Jeg havde jo god tid under Corona-nedlukningerne, 
hvor jeg f.eks. ikke kunne gennemføre mine saloner på 
Frilandsmuseet. Så det resulterede i de mange anven-
delige fremstillinger af forklæder, tasker, lommeletter, 
støve af- eller brilleklude o.m.a.
I Birgit Hald’s stand var der også udloddet en julepræ-
mie, nemlig en flot håndsyet julegris.
Vinderen blev: Lara Rosengaard.
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Juletræssalg i Virum og Sorgenfri 
Oversigt over større udsalgssteder

Sorgenfri Torv:
Salg af juletræer foran Irma. (Blomsterpigerne).
Åbningstider:
Hver dag kl. 10-19.00
Salg af juletræer og dekorationer og tilbehør til 
dekorationer. (normanngran)
Juletræerne er friskfældede fra området omkring Skibby 
på Sjælland
 

Ved Sorgenfri Kirke
Åbningstider:   
Hver dag: 8.00-20.00  

Der sælges normanngran, rødgran  og pyntegrønt samt  
julebukke
Træerne er friske

Geelshaven på Frederiksdalsvej
Åbningstider: 
Hverdage: 9.00-19.00 / Weekend: 9-19.00

Juletræerne er fældet i egen skov i Kjellerup i Jylland
Der sælges normanngran, rødgran  og  pyntegrønt  

Frederiksdal slot 
Åbningstider:
Hver dag - 10.00-16.00 
Salg af  juletræer fra egen skov. Friskfældede eller fæld 
selv
Normanngran, rødgran, pyntegrønt samt kunsthåndværk.
Derudover er der ponyridning, naturlegeplads og æbleski-
ver og gløgg i udvalgte perioder

Spejdernes juletræer - Bredevej 

Åbningstider: 
Salg i alle weekender op mod jul fra kl. 10-18 
 
Salg af normanngran og rødgran 
Juletræerne er friskfældede fra Nordjylland.
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Af Lars Wodschow

Broen i Furesøen ved Kaningården bliver 
forsøgsvis ikke taget op for vinteren. Det 
sker for at yde en ekstra service til de 
mange vinterbadere og andre, der benyt-
ter broen.
Det er Virum Brolaug, der ejer og driver 
de tre broer i Furesøen ved henholdsvis 
Kaningården, parken ved Furesøvej 125 
samt i Furesøparken. De øvrige broer 
er netop - som sædvanligt - taget op for 
vinteren.
”Vi vurderer, at Kaningårdsbroen er 
mindst udsat for vind og is, og derfor 
lader vi den foreløbigt være. Skulle der 
blive varslet isvinter, vil vi dog hurtigt 
tage den op,” fortæller Virum Brolaugs 
formand, Mogens Maltby.
Virum Brolaug etablerede broerne i 2015 
- og broerne ved Furesøvej 125 og i Fu-
resøparken kommer efter planen tilbage i 
slutningen af marts 2022.

  

Virum Brolaug giver ekstra service til vinterbadere

Virum Brolaug giver ekstra service til vinterbadere



af Birgit Trillingsgaard
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Min mor var til foredrag i Blixen klubben i sidste 
uge, og hun kom hjem og fortalte mig en rørende 
historie om to hunde, der sagtens kunne være ble-
vet mine venner, hvis jeg havde fået lov at komme 
med. Jeg kunne dufte det straks hun kom hjem, og 
mens hun sad og nussede mig, fortalte hun denne 
historie.

”De to hunde var de dejligste udgaver af labra-
dor-racen, en sort dreng, der hedder Darvin og en 
gul pige, der hedder Frigga. De var servicehunde 
for deres værter, der begge var handicappede og 
sad i kørestol, og vi både så og hørte, hvad sådan 
en hjælper betyder for folk med svære handicaps. 

Christina Davidsens allerbedste ven er Frigga, der 
adlyder hendes mindste ordre, og kan hjælpe  med 
rigtig mange praktiske ting i hverdagen, men som 
hun siger, ”en servicehund kan aldrig helt erstatte 
to menneskehænder”. Frigga har bl.a. lært at løbe 
i forvejen og trykke på elevatorknappen, så den 
er klar når Christina når frem, Frigga kan også 
hjælpe Christina af med sko og strømper, og ikke 
mindst kan hun hente ting og samle tabte ting op 
fra gulvet. 

Lotte Pehrssons skønne og dejlige dreng Darvin er 
ligeledes en uundværlig hjælper og bedste ven for 
sin værtinde, og det var helt tydeligt, at den kærlig-
hed gik begge veje. Darvin havde også fra sin ejer 
lært nogle særlige færdigheder ud over det, han er 
uddannet til, han kunne bl.a. samle et tabt dankort op 
fra gulvet, ligesom en tabt pengeseddel var en nyttig 
opgave for ham at samle op. 

Når Frigga og Darvin havde snor på, var de på arbej-
de, og så må man ikke kæle eller påkalde dem vores 
opmærksomhed, men når de var fri, gik de to venner 
rundt blandt gæsterne og fik al den opmærksomhed og 
klap, man kunne ønske sig. Det var også helt tydeligt, 
at Darvin og Frigga nød hinandens selskab i fri-
kvartererne, hvor de nussede, legede og små-drillede 
hinanden, ingen tvivl om, at de var hinandens bedste 
venner, og at de begge to elskede deres respektive 
værter. 

Både Christina og Lotte er meget aktive i organi-
sationen STH www.servicehunde.dk og gør et stort 
arbejde for at udbrede kendskabet til det store arbejde, 

Frigga hjælper Christina skoene af            

Darvin venter på ordre fra Lotte
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der ligger i at uddanne en servicehund, og hvilken 
forskel det gør for de personer, der er så heldige at 
få en servicehund.”

Hvis jeg var lidt større og havde de gener i mig, 
så ville jeg rigtig gerne være servicehund, men jeg 
er jo kun en lille Cairn Terrier, der ikke er helt så 
struktureret som Frigga og Darvin. 
STOR, STOR ROS TIL ALLE SERVICEHUNDE 
OG DERES ARBEJDE FRA MIG – Lexi.

Felix glæder sig til at holde juleaften hos mormor 
og morfar på Frugthegnet i Sorgenfri. Han er gået i 
gang med at øve sig på at danse om juletræet og på 
at synge med på julesangene. Hans favoritter er ”Nu 
er det jul igen” og ”På loftet sidder nissen med sin 
julegrød”. Når vi kommer til stedet, hvor nissefar 
bliver vred på de frække rotter, er Felix helt tændt 

Lillemandens tredje jul

og parat til at hoppe med, når vi synger ”men nissefar 
er en lille hidsigprop. Og med sin krop han gør et hop. 
Jeg henter katten, hvis I ikke holder op
Når katten kommer, ska’ der nok bli’ ”stop”. I børneha-
ven har de rigtig ”julet” i den seneste tid, lavet dekora-
tioner og fine tegninger, og Felix har haft sin fine nye 
juletrøje på. De små poder er dybt koncentrerede om 
julearbejdet.

Felix laver juletræ af ler. Lidt utraditionelt 
træ, men ret kreativt

Johannes og Felix (med juletrøje) i 
børnehaven

Fra Felix første jul – da han var tre 
måneder. Til denne jul er han to år 
ældre. Akkeja - hvor tiden dog iler…

Fortsat

STH hjemmeside www.servicehunde.dk
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Kim Engelbrechtsen, der gennem to år har været 
frivillig og meget produktiv journalist på Vi-
rum-Sorgenfri Avis, skrev for to år siden spæn-
dingsromanen ”Klimapolitiet”, og den er nu også 
er udkommet som lydbog. 
  
Kim indlæste selv bogen i et professionelt lydtæt 
studie på Østerbro. Det tog otte timer

Ny udgivelse fra lokal forfatter
Spændingsromanen ”Klimapolitiet” er netop udkommet som lydbog
Af Hans-Jørgen Bundgaard

Du kan læse mere om 
bogen, få en lytteprøve 
og købe lydbogen her: 
https://xn--trykvrket-
k3a.ebog.dk/Klimapo-
litiet-9788794058650
”Klimapolitiet” fore-
går et stykke ude i 
fremtiden. Klimaæn-
dringerne er for alvor 
begyndt at slå igennem 
med oversvømmelser 
og ekstreme tempera-

turer. Strømmen af klimaflygtninge fra Mellem-
østen og Afrika er eksploderet, og de europæiske 
regeringer er handlingslammede. En organisation 
ved navn Klimapolitiet tager magten og gør det 
beskidte, men “nødvendige” arbejde: At bekæm-
pe flygtningene med alle midler ud fra tankegan-
gen: “Det er dem eller os”. Hovedpersonen, Mar-
kus Schmidt, arresteres og tvinges til at deltage i 
massakrer på flygtninge. Han kaster sig derefter 
ud i en række hæsblæsende forsøg på at afsløre 
Klimapolitiets gruopvækkende metoder sammen 
med den britiske journalist, Heather Aldridge. 
Bogen er vel endnu mere aktuel end nogensinde, 
navnlig spørgsmålet om, hvad vi i Europa stiller 
op med alle de klimaflygtninge, der trænger sig 
på for at komme ind. Vil vi møde dem med mure 
og lemlæstende pigtråd eller med humanisme? 
Men først og fremmest er bogen en spændingsro-
man centreret om hovedpersonen Markus´ ind-
ædte og nervepirrende kamp mod den fascistiske 
organisation Klimapolitiet og dets rabiate, skån-
selsløse og sejlivede chef Obersten. 
Kim Engelbrechtsen er uddannet journalist og har 
arbejdet hos bl.a. Kræftens Bekæmpelse, Illu-
streret Videnskab, I Form og Scleroseforeningen. 

Han har tidligere skrevet Lev stærkt - dø naturligt – 
om unge og selvmord Ekstra Bladets Forlag, 2004, 
En farlig ferie, Cadeau, 2010, Mani og depression, 
Siesta, 2015 samt Lindhardt og Ringhof (E-bog og 
lydbog), 2016, og han var desuden redaktør på bogen 
Kørestol-og hvad så? Cadeau, 2011

Kim var i lydstudiet fire eftermiddage i oktober
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GRINEREN
Af Erling Gothenborg
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