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Kyndelmissegudstjeneste i vore 
lokale kirker - se side 8 og 10

Koncert med barytonsangeren 
Vlad i Lyngby Kirke - se side 9
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Mød Tidl. kriminalbetjent Bent 
Isager Nielsen i Halds Saloner  
se side 16

Tag med på 
besøg hos 
Jytte Høeg
Vi har besøgt den 
lokale kunstner Jytte 
Høeg i hendes værk-
sted.
Hun fortæller hvor-
dan hun arbejder 
med sin kunst. 
  
Se side 5
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Hans-Jørgen Bundgaard.

   Det seneste nummer af avisen, udkom som 
vanligt midt i måneden, men p.g.a. en fejl, blev 
oplaget i første omgang ikke så stort som det 
plejer at være..
   Ud over en teknisk fejl, havde vores leverandør 
vanskeligheder med at skaffe  den rigtige toner, 
så de næste oplag af avisen kom først senere ud, 
og det kan vi kun beklage.
En forsinkelse er aldrig god, men alligevel – den 
fortalte os på redaktionen, hvor mange der egent-
lig efterspurgte avisen – både på telefon eller 
ved direkte henvendelse på redaktionen fik vi 
rigtig mange henvendelser fra læsere der savnede 
avisen..
   Det varmer os på redaktionen om hjertet. Den 
store kontakt vi på den måde har haft med læser-
ne, og ikke mindst de mange temmelig positive 
kontakter vi har fået omkring vores avis.
Meget tit oplever vi blot at avisen forsvinder fra 
stativerne, men i denne situation fik vi rig lejlig-
hed til også at snakke med vore læsere, og høre 
hvad de bl.a. efterspurgte.
   For nogen var det en ”katastrofe” at de ike 
havde fået vores krýds og tværs. For andre var de 
kede af at de manglede et afsnit af Lexis venner.
Endnu andre savnede de historiske artikler og 
andre var rigtig glade for vores leder som denne.

Tak for tålmodigheden

Som frivillig redaktion 
er vi ret glade for disse 
tilbagemeldinger, for så 
ved vi at det ikke er helt 
forkert med disse faste 
artikler der dækker 
brede interesser.
Det er derfor fortsat 
vigtigt at I som læsere 
kommer med kommen-
tarer – for på den måde 
er i også med til at ska-
be en fortsat god avis.
   Som vi har nævnt tid-
ligere arbejder vi også 
ihærdigt med at udvikle vores videodel, som et godt 
supplement til den trykte avis eller onlineavisen.  
Men mere om det senere
Lige nu takker vi for de mange positive henvendelser 
– vi gør hver gang vores bedste for at levere den lille 
”frække” avis til dig i lokalområdet ,eller med dig der 
har interesse for Virum og Sorgenfri med omegn. 
Vores maskineri er nu helt klart til at sikre at du både 
kan læse din avis online men også på tryk.
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Det hele startede med en Alf
Bronze-støbning af skulpturen kunne ikke lade sig gøre i lerværkstedet på Virum Skoles 
SFO, men det blev starten på en kunstnerisk fascination
Af Ryth Jakobsen

   Jeg mødte Jytte Høeg en søndag formiddag i hen-
des atelier og fik også lige et kig til hendes værksted 
i hjemmet på Skolebakken. 
   Vi skulle ses for at tage nogle billeder til Vi-
rum-Sorgenfri Avis. For i den følgende weekend var 
det 1. søndag i advent, hvor der var inviteret til åben 
julestue i haven, og det ville jeg fortælle om i Avi-
sens næstsidste nummer inden jul i 2021.

- Jeg skal lige være færdig med at støvsuge, så 
kommer jeg med kaffen og lidt sødt siger Søs, der er 
Jyttes ’højre hånd’ og i øvrigt også hendes søster. 
Mens Jytte og jeg satte os og så en video om kunsten 
og bronzestøbningen, fortsatte Søs uden for med at 
slæbe tunge og mindre tunge bronzeskulpturer ind 
fra bilen, for de havde været med til Jyttes julestue 
på Aldershvile Planteskole dagen før.
- Oprindelig er jeg uddannet arkitekt og grafisk 
designer fra Kunstakademiet, hvor jeg fik min viden 
om designprocesser, og om hvordan man fører dem 
ud i livet, fortæller Jytte. Og så er jeg efterfølgende 
uddannet på Jagtvejens Billedskole, hvor jeg lærte at 
modellere.
- Starten på en skulptur har som regel altid udgangs-
punkt i naturens egne materialer. Mine ’Kål Kvinder’ 
har f.eks. naturens smukke blade som kjoler, men 
det kunne også være en hare, hvor bagkroppen er en 

grankogle eller en Trane, hvor krop, vinger og ben 
er blade. Der er uendelige muligheder, bare man er 
åben for at se fantasien i naturen.

‘SkræppebladsKvinde’                   

‘Koglehare’                                     

‘BladTrane’
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Efter idéen er født, gennemgår den en omfattende 
proces, hvor både modellering, formfremstilling 
og støbning indgår, indtil det færdige resultat står i 
bronze, patineret og med pudsede kanter.

   Der er rigtig mange delprocesser undervejs fra idé 
til færdig skulptur, fortæller Jytte Høeg, og sådan en 
skulptur kan være mange måneder undervejs. 
At Jytte bruger naturens materialer til sine vær-
ker, ser jeg også i hendes have, hvor en mandshøj 
’GranKvinde’ er ved at tage form. Hun skal tage 
imod julestuegæsterne den følgende weekend, for-
klarer Jytte.

  På videoen får jeg også et indblik i den helt sær-
lige og i øvrigt meget komplicerede og teknisk 
vanskelige støbeteknik, ’Cire Perdue’ (’Cire Perdue’ 
betyder ‘tabt voks’), som forvandler skulpturen, 
som Jytte har modelleret til det smukke resultat, 

Jytte i gang på værkstedet på værkstedet med form 
bearbejdning, støbning med den 1.100 grader var-
me bronze og den afsluttende patinering.

Den afsluttende patinering

Jytte Høeg
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Jytte fortæller videre: 
- Jeg underviste i ni år på lerværkstedet i SFO’en 
på Virum Skole. Jeg lærte børnene at arbejde med 
ler, noget som jeg også altid har været fascineret af. 
En dag kom et af børnene og spurgte, om jeg ville 
hjælpe hende med at lave en alf. Det ville jeg meget 
gerne, jeg har altid været vild med eventyr, så det 
var en dejlig opgave at få. Da jeg skulle vise, hvor-
dan det skulle gøres, kom vi til at sidde med hver 
sin alf og modellere. Jeg blev faktisk så grebet af 
det, at jeg mødte ind før min arbejdstid, bare for at 
modellere videre, og da min elev var færdig med sin 
alf, kunne jeg ikke stoppe igen. Pludselig fik jeg den 
tanke, at jeg ville have min alf støbt i bronze, men 
det viste sig hurtigt, at det ikke var så ligetil.

Men så kom Søs til hjælp….
-Ja, jeg var i lære som blåmaler på Den kgl. Porce-
lænsfabrik, og via en lærer dér fik vi kontakt til et 
kunstnerstyret værksted, hvor min søster var velkom-
men, og hvor hun faktisk kunne lære at støbe bronze, 
fortæller Søs, og Jytte fortsætter:
- Med min kunstneriske baggrund fik jeg over et år 
lov at komme på værkstedet en dag om ugen for at 
lære det og tog så den lange vej frem og tilbage med 
toget til Jyderup. Efter nogen tid blev jeg inviteret til 
at blive medlem af ’Cire Perdue- gruppen’, som er 

en lille gruppe kvindelige bronze kunstnere. Det var 
superspændende, og dermed begyndte jeg jo også at 
udstille rundt omkring.
Det var dejligt pludselig at have nogle nye kolleger, 
man kunne sparre med, men ikke mindst nogen at dele 
passionen for det gamle håndværk med.
Efter nogle år kom der nye tider på skolen, og det var 
så anledningen til, at jeg efter nogle overvejelser sam-
men med min mand, besluttede mig for at hellige mig 
min kunst på fuld tid.
- Nu er det fast rutine, at jeg kommer med mine vær-
ker og støber dem på værkstedet. Søs er altid med, 
og i det hele taget er der flere frivillige kunstnere, der 
deltager i støbeprocessen. Du kan se, at det er en lang-
varig og teknisk krævende proces, og så er det bestemt 
heller ikke ufarligt at arbejde med den 1.100 grader 
varme bronze. 
Når værket er støbt, tager vi det med hjem, hvor jeg så 
går i gang med finpudsningen og den sidste finish. Det 
foregår her i mit værksted i kælderen. 

     
 Alfen Eddie i Frb. Have.        

Senere fik han en søster Alisa og en bror Freddie.(øverts til højre)
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Malik strøg hen over Furesøen
Orkanen Malik ramte også Furesøen den 30. januar. Her er et par billeder, som Ruth Jacob-
sen tog
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Kyndelmissegudstjeneste 
 
Onsdag 2/2 kl. 17.30
Børne- og familiegudstjeneste.
Vi fejrer vinterens vendepunkt, hører lys-
fortællinger og synger lyset frem.
I selskab med præsten Julie, De grønne 
pigespejdere, et konfirmandkor og kirke-og 

Højskolesang på en onsdag 

Onsdag 2/2 kl. 10.30-11.30
Syng med fra højskolesangbogen og hør om nye 
sange, der er kommet med i den seneste udgave. 
Alle er velkomne.
Der serveres kaffe og sødt.
Mødested: I sognegården.

Kyndelmisse- 
gudstjeneste

Strikkecafé

Torsdage 3/2 og 17/2 kl. 13.00-15.00
Vi mødes i lokalet på Lyngby Kirkestræde 10A til 
kaffe og hyggeligt samvær.
Vi strikker til fordel for Røde Kors.

Februarfrost jazzgudstjeneste 
 
Søndag 6. februar kl. 10.30 
Med udvalgte musikere og organist Aleksander 
Krejniuk ved både orgel og flygel vil nye og klassi-
ske salmer akkompagneres af Jazzens toner. Hve-
dekornet er prædiketekst og netop spirekraften og 
kyndelmisses lysfyldte understregning af, at halv-
delen af vinteren nu er gået, vil danne baggrund for 

Film i Sognegården

Onsdag 9/2 kl. 18.30 -21.00
Mediterraneo
En lille gruppe italienske soldater sendes i 1941 til 
en græsk ø. De bliver glemt af krigen og efterladt 
på øen- og det er måske slet ikke så slemt.
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Opladning i kirken

Skal stå i billedet som vist
Torsdag 10/2 og 24/2 kl. 16.30-17.15
Tid for tro og tanke.
Møde i stille samhørighed inspiration og håb.
Ved sognepræst Julie K. Goldschmidt og menig-
hedsrådsmedlem Anna Røpke. Fyraftenskoncert

Fredag 11/2 kl. 17.00
Denne koncert ved barytonsanger Vlad og pia-
nist Bogdan byder på de mest berømte franske og 
italienske sange af bla. G. Fauré, F. Chopin og G. 
Verdi.

Kirkehøjskole: <
Troen ifølge…Brunse, Grøndahl og Kierkegaard
Lørdage 12/2, 26/3 og 23/4
Kl. 10.00-13.00
Forårets kirkehøjskole skal handle om tro og ta-
ger udgangspunkt i et par af de ny-udgivelser om 
kristendommens betydning i dag, som bla. forlaget 
Eksistensen gennem det sidste år har stået for. Vi 
har inviteret en sognepræst og en hospitalspræst til 
at tale om Troens perspektiv i Søren Kierkegaards 
opbyggelige taler, forfatteren Jens Christian Grøn-

dahl til at fortælle om sin bog: ”Min svage tro” 
samt forfatter og oversætter Niels Brunse til at 
fortælle om sin bog: ”Tro er ikke viden”.
Pris: 200 kr.
Tilmelding og betaling til kirkekontoret.
Begrænset deltagerantal.

Tumlingeleg 
 
Onsdage kl. 9.30-11.00
For de ca. 1-5årige med forældre og bedsteforæl-
dre.
I sognegården.
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Ny kordegn i Sorgenfri 
Kirke. 

Der er kommet ny kordegn 
i Sorgenfri kirke. 
Ditte Andersen fortæller 
selv på kirkens hjemmeside 
at hun er blevet godt mod-
taget og glæder sog til at 
komme igang med arbejde 
og være en del af det liv der 
er i kirken. 
Hun har ikke tidligere været 
ansat i folkekirken men har 
erfaring fra job som over-
sætter oig sekretær.

Kyndelmissegudstjeneste med kvindekor og 
fløjte 

søndag 6. februar 2022 kl. 10:00
Ved Kathrine Holme Johannesen.

Denne dag vil Sorgenfri Kirkes kvindekor sætte et 
særligt præg på gudstjenesten med deres glæde og 
energi. Vi tænder lys i kirkens lystræ for at marke-
re, at halvdelen af vinteren er gået og det går mod 
lysere tide

Babysalmesang

Babysalmesang finder sted hver tirsdag i ulige uger 
kl 10.

Vi begynder inde i kirken, hvor vi rocker og ruller i 
små 45 min. til kendte salmer og børnesange. Heref-
ter går vi ind ved siden af og spiser lidt frokost.

Hvis dit barn er mellem 3 og 9 måneder, får det 
mest ud af det, vi laver. Men alle er velkomne.

Du behøver hverken at kunne synge, kende noget til 
salmer eller tilmelde dig på forhånd.
Kom, som du er - det plejer at være hyggeligt.

Ditte Andersen
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Er du vild med at fortælle sjove historier, og har du 
mod på at stå på en scene?
Så meld dig til Virum Kirkes dramahold, som starter 
i slutningen af marts. Dramaholdet er for teaterin-
teresserede børn, som går i skole fra 1. – 3. klasse. 
Det er barselsvikaren Ida Fredericia, der er Kirke- og 
Kommunikationsmedarbejder i Virum Kirke, som 
kommer til at stå for dramaholdet. Hun er uddannet i 
Teatervidenskab og har arbejdet med dans og teater 
hele sit liv.
”Jeg glæder mig rigtig meget til lege og finde på 
sammen med børnene. Her bliver plads til at få skøre 
idéer og gøre noget fjollet, men vi kommer også til 
at arbejde på at lære replikker, stå på en scene og at 
fortælle en levende historie,” fortæller Ida.
Holdet er for de børn, som synes det er sjovt at op-
træde, også selvom man ikke har prøvet det før. På 
holdet bliver der lavet drama- og bevægelsesøvelser; 
eleverne kommer til at arbejde med krop, stemme, 

Dramahold i Virum Kirke

karakter og fortælling. De kommer både til at 
improvisere og at lære en fastlagt fortælling med 
replikker og karakterer, før det hele skal vises frem.
”Det kræver mod at stille sig op foran andre, men 
når man gør det, giver det et helt særligt sug i ma-
ven!”
Dramaholdet foregår over 8 onsdage i foråret fra 2. 
marts, hvor eleverne forbereder en kristen fortæl-
ling, som vil blive opført under Lasagnegudstjene-
sten i april, d. 28. april. Her er forældre, søskende 
og bedsteforældre meget velkomne til at deltage. 
Dramaholdet har før været oprettet, men var sidste 
år aflyst grundet corona.
Tilmelding til holdet er nu åben, og lukker d. 
20.2.2022. Bemærk, at der er et begrænset antal 
pladser på dramaholdet!

Af Ida Fredericia

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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De fleste af os går rundt med mobiltelefoner og mange af disse har 
rigtig gode kameraer. En del har også en pro indstilling, hvor man 
selv kan indstille forskellige funktioner. Heriblandt hvidbalancen 
hvor man, ligesom på de fleste almindelige kameraer, har flere 
forskellige muligheder. De giver hver især billederne forskellige 
farvesammensætninger af det omgivende lys.

Det viste foto er taget på en gråvejrsdag ved Virum Gadekær. 
Hvidbalancen er ændret manuelt, deraf den blå farvetone.

Prøv selv, det kan give nogle anderledes og spændende fotos.

Mobilkameraets hvidbalance
Tekst og foto: Ole Fendt

Flere prortrætter af kommunalpolitikere. 
 
I kan glæde jer til flere portrætter af kommunalpo-
litikere: 
Det er travle folk så vi nåede desværre ikke et por-
træt til denne avis, men bare vent - vi har allerede 
planlagt flere portrætter til de kommende aviser.

Ingen fremrykning afskolestart på virum Skole. 
 
Efter et extraordinært møde i dagtilbudsuvqalget 
er detbesluttet at droppe forslaget om extra tidlig 
skolestart for børn der skal starte i børnehaveklasse 
til sommer. på Virum Skole. 
Der er mange årsaget til at denne ændring ikke 
bliver gennemført, men hovedårsagen er at man 
ikke p.g.a. at man ikke i tide har fundet de nød-
vendige pladser og at det ikke derfor er nørnen det 
skal gå ud over, børn som ender deres børnehavetid 
med afslutninger m.m. som er en vigtig del af deres 
overgang til skole.
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af Niels-Kristian Petersen

Lidt lokalhistorie  
Mon husene stadigvæk findes efter næsten 80 år.

Den vestlige ende af Virumvej/Virumgade. Vinter i Virum. Oliemaleri af Johannes Meyer Andersen (1918-
2005). Lysmål 66x62 cm. 1943. Andersen startede med at male med motiver fra hans fødeby Skovshoved og 
omegn, men bosatte sig i 1970 i Skagen, hvor han var særdeles kendt for oliemalerier med lokale motiver, 
der ofte indeholdt heste, og han blev døbt ”Hestemaleren”.

I højre side af maleriet ses ”Gamle Stines Ingers Hus” 
i dag bevaret som Virumgade 51. Igennem årene har 
der boet flere kendisser i huset, som f.eks. Martin 
Frølår. Ved huset stod i mange år den smukkeste store 
”blodbøg”, der for et par år siden måtte lade livet 

grundet syg- og alderdom.  Træets diameter var 147 
cm. Lige under træets krone skimtes en gavl. Det er 
Virumgade 49B. Det blev tidligere kaldt ”Brødholts 
Hus”.
I venstre side af maleriet ses Virumvej 112-116. 
Virumgade blev fra 1950 en afsnøring af Virumvej.
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”Gamle Stine Inger” hus Virumgade 51 mod sydøst. 
Foto Sidsel Yaacov

Virumgade 51. Ukendt fotograf. LTK Stadsarkiv.   
1930

Det er Virumgade 49 B. Det blev tidligere kaldt 
”Brødholts hus”. LTK Stadsarkiv. 1978.

Den vestlige ende af Virumgade mod nordøst Virum-
gade 60 og nr. 50, den gule gavl Foto Sidsel Yaacov. 
27.1.2022.

Virumvej 112-116, dog set fra øst mod vest, hvor 
kun nr. 112 findes i dag, som Virumgade 60. Huset 
midt i fotoet er Virums gamle skole, der i starten af 
1800-tallet, afløste Prinsesseskolen i nr. 60. Ukendt 
fotograf. LTK Stadsarkiv. Ca. 1930.

Efter Virumgade 60 skimtes kvisten Virumgade 
54A, Villa Author. Ukendt fotograf. LTK Stadsarki-
var. 1978.
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Virumgade 52. Gavlen på Toftekærgård, i billedet. 
Ukendt fotograf. LTK Stadsarkiv. 1978.

Så Teglgården med smøgen ned til Det hvide Bu-
tikstorv.

”Teglgården”, Virumgade 50. I huset tv lå tidligere 
Virum Mejeri Ukendt fotograf. LTK Stadsarkiv. 1978.

”I lovens navn 
– om drab, dilemmaer og et liv i dansk politi”

Et foredrag om dystre og mørke emner, hvor Bent 
Isager-Nielsen alligevel formår at tilsætte befriende 
humor.

Med en livslang og omfattende karriere i det danske 
politi kender Bent Isager-Nielsen sit fag til finger-
spidserne. Han har nærstuderet seriemordere og 
voldtægtsforbrydere, bl.a. hos FBI og Scotland Yard 
– for at forstå motiverne bag forbrydelserne.

Pris 260,00 kr incl mad og lotteri. Billetter bestilles 
på Tlf. 5150 0782 eller på www.birgithald.com/salo-
ner 
 
Tid og sted:  
Torsdag den 10. februar 2022 kl. 17.30 - 20.00 på 
Frilandsmuseets Restaurant.

v/ Bent Isager-Nielsen, tidl. drabschef i Politiets Rejsehold
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Med værker af billedkunstneren Mikael Jensen ind-
leder Lyngby Kunstforening årets udstillingsrække i 
Portnerboligen ved Sophienholm.

Udstillingen "Hvem er 'vi'?" er figurativ, surrealistisk 
billedkunst, udført inden for symbolisme. Den tager 
udgangspunkt i tre hovedspørgsmål: Hvem er 'vi'? 
Hvad er 'vi'? og Hvor er 'vi'? Hvad sker der, når to 
mennesker mødes. Medierne strækker sig fra karton 
til lærred, fra sort-hvid tusch til akryl i mange farver. 
Med hvert værk følger en forklaring, så man kan kom-
me ind i værket og forstå det. Kunstnerens egentlige 
mål er at være formidler af billeder for dem, der kig-
ger. Udstillingen har været vist i Kina og i Tyskland. 
Det er første gang, den vises offentligt i Danmark.

Jung-inspireret surrealistisk kunst

Mikael Jensen er oprindelig uddannet fra Copenha-
gen Business School med speciale i organisation og 
arbejdspsykologi. Som kunstner er han autodidakt. I 
2004 debuterede han på Kunstnernes Sommerudstil-
ling. Han har i mange år arbejdet med psykologen 
C.G. Jungs analytiske psykologi og Jungs arketypi-
ske symboler. Det afspejler sig i hans kunstneriske 
udtryk med arketypiske symboler, myter og referen-
cer til primært eventyr. Han er optaget af eksisten-
tielle temaer og indre udvikling. Især er det forholdet 
mellem kvinder og mænd, der behandles i billederne.

Udstillingen i Portnerboligen ved Sophienholm, 
Nybrovej 401 A, Kgs. Lyngby, åbner lørdag den 5. 
februar og slutter søndag den 27. februar. Der er 

Af Karin Sandvad



af Birgit Trillingsgaard
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Jeg har tænkt meget over, hvad jeg egentlig har ople-
vet de sidste 14 dage, og det er ikke de store nyheder, 
jeg kan berette om. Selvfølgelig har vennerne været 
på besøg ved havelågen, lige fra den lidet kræsne 
Buggi til den meget kræsne Oscar og den madbevid-
ste gourmet Vupti, og mor har efterhånden lært hvem, 
der spiser hvad, derfor har vi adskillige dåser stående 
med godbidder, så alle gæsterne kan blive tilfredse. 
Jeg spiser jo det hele, så man kan vel godt sige, at jeg 
får en alsidig kost!

Vi taler meget sammen, mor og jeg, og ofte ryster 
andre mennesker, der ikke har dyr, på hovedet, for 
de forstår ikke hvad I siger, mener de. Men der tager 
de ganske fejl, for nu vil mor citere et lille indlæg 
i Kristeligt Dagblad skrevet af Benedikte Christine 
Rasmussen:

”Sit”, ”mors dygtige hund”, ”skal du have mad?” 
og ”hent pinden til mig!”. Hunden er i sandhed 
menneskers bedste ven, og de fleste vil kende en hun-
deelsker, der påstår, at deres kære firbenede faktisk 
forstår, hvad de siger til den. 

Nu viser en ny forskning, at den påstand ikke er det 
rene hundegalskab. For hunde forstår faktisk i gen-
nemsnit rimelig mange af de ord, deres ejere sender i 
deres retning. Ifølge forskere fra Dalhousie Univer-
sity i Canada, der står bag et nyt studie om hunde og 
deres ordforråd publiceret i tidsskriftet Applied Ani-
malBehaviour Science, kan en gennemsnitlig fami-
liehund forstå helt op til 89 unikke ord og sætninger, 
mens det for enkelte og særligt ordkloge hunde kan 
være helt op til 200 ord. Det skriver Videnskab.dk på 
baggrund af en artikel fra ScienceAlert.

I studiet var de medvirkende hunde forskellige racer 
og aldre. Og de mest ordkloge havde endda også 
en profession at prale med. Således viste studiet, 
at trænede politihunde, servicehunde og lignende 
havde forståelse af et ordforråd, der var 1,5 gange 
større, end hvad tilfældet var for de hunde, der ingen 
professionel træning havde. 

Det der med ”at læse avisen grundigt” på gåturen 
er nemlig en god ide, for så har jeg altid noget 
spændende at tale med mor om, når vi kommer 

Man bliver træt af alt det, man skal huske
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Mit skønne barnebarn, Felix, på to år og fire måneder 
snakker som et vandfald - også med lange formfuld-
endte sætninger. Som noget nyt er han og jeg ved at 
lave vores eget sprog. Det består foreløbig af ordene 
”Aggi” og ”Argan”. Vi griner begge højt og længe, når 
vi siger ordene. Vi har endnu ikke lagt os helt fast på, 
hvad de betyder, men vi har talt om, at Aggi kunne stå 
for ”kom nu!” på almindeligt dansk. Det er herligt at 
få lov til at være vidne til hans sproglige udvikling.

Danmarksindsamling på Virum Gymnasium

Eleverne samlede flot 13.250 kr. ind til Danmarks 
Indsamlingen.  
Det er meget flot taget i betragtning at vi IKKE 
kunne holde Åbent Hus her på skolen som vi plejer.
Eleverne bagte kager i stor stil hele fredagen og 
lørdag kørte vi ud med dem. Det var 14 bestillinger. 
Alle skulle ligge i en afstand af max 10 km.
Der var mange 1g elever med til indsamlingen, så 
det tegner godt til næste år. Vi har aftalt at vi skal 
holde et evalueringsmøde snarest.

Af Pia Gars jensen

Eleverne bagte brød og kørte ud med dem.
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