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Den intime Kim Larsen koncert  
- se side 9    

Første koncert i Villa Vi - hør  
Monique Mai - se side 9

Nr. 3 - 16. februar 2022 - 5. ÅRGANG ..

2

Mød den nye formand for kul-
tur- og fritidsudvalget på side 6

Fastelavn er
mit navn  
Det er snart fastelavn - vi 
bringer en oversigt over alle 
de offentlige tøndeslagnin-
ger, der er i vores område. 
Vi glæder os til i næste 
nummer af avisen at bringe 
festlige billeder fra de for-
skellige arrangementer. 

Læs mere side 20
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Hans-Jørgen Bundgaard.

75
   Er et tal bestående af et syvtal og et femtal, men 
hvad betyder dette tal egentlig for Virum og Sorgen-
fri?
   For nogen vil det bare være tallet efter 74 og før 
76, men for vores avis betyder det noget helt særligt.
Den avis du sidder med i hånden, er nummer 75 i 
rækken af Virum-Sorgenfri Aviser. Jeg er rigtig glad 
for, at vi er kommet så langt og har udgivet så mange 
aviser – ikke mindst da vi ved første udgivelse fik 
mange kommentarer, som ” Hvad skal vi nu med en 
ny avis? / Vi har jo Det Grønne Område, er det ikke 
nok? / eller ”Er der stof nok til en lokal Virum-Sor-
genfri Avis? 
   Heldigvis fik onde tunger ikke ret – og du sidder 
derfor med nr. 75 avis i hånden eller på computeren 
nu.

   Ad 1:  Jo, vi ville bringe et medie til lokalområdet, 
som var rigtig lokalt funderet og tog fat på emner, 
der netop rørte borgerne i Virum og Sorgenfri – ikke 
alene som nyhedsformidler, men også med aktuelle 
artikler om lokale personligheder og institutioner.

   Ad 2:  Jo. Vi har Det Grønne Område (DGO), som 
jo netop formidler nyheder i området, men vi synes 
ikke DGO fokuserede særlig meget på Virum og 
Sorgenfri (det er de nu begyndt at gøre), og da en af 
vore læsere kontaktede redaktionen på DGO for at 
høre, hvorfor Virumbladet (2830) ikke udkom mere, 
var svaret prompte ” at der ikke var nok stof fra Vi-
rum og Sorgenfri til at fylde en avis.
(Den daværende avis, Virumbladet/2830, udkom som 
tillæg til DGO fire gange om året.)

   Ad 3: Stof var der nok af, det viser klart, at en avis, 

der kan udkomme på 
minimum 24 sider 
hver 14. dag, har nok 
stof til at udkomme i 
Virum og Sorgenfri.
   Avisen var egentlig 
udgivet som ren net-
avis, men for at gøre 
opmærksom på den, 
var det nødvendigt 
i starten at udsende 
den fysisk gennem 
butikker. Det viste sig 
dog hurtigt, at avisen 
meget hurtigt blev revet væk fra forretningerne, så 
vi blev nødt til at forøge oplaget for hver gang, der 
var en udgivelse.
I dag er den en fast del af livet i Virum og Sorgen-
fri, og vi er da også rigtig glade for, at så mange 
læser avisen, hver gang den udkommer og bidrager 
til avisen med annoncer og artikler.

   Vi håber, at vi fortsat kan lave en avis, der er læ-
seværdig – for så længe, der er læsere, skal vi nok 
udsende en avis – i hvert fald så længe, vi har så 
mange frivillige kræfter, der hjælper til, både som 
redaktion, freelancere, udbringere, distributionsste-
der og hvem, der ellers bakker op om avisen.

   Er der numre I ikke har læst, kan I altid finde de 
gamle aviser på vores hjemmeside www.virumsor-
genfriavis.dk. 
Ønsker du en trykt avis, kan du altid bestille en 
tidligere avis for 25,- kr. pr. stk. ved henvendelse 
på redaktionen.
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   Den lokale ildsjæl, Henrik Vendelbo, skifter 
formandskabet for Virum-Sorgenfri Bordtennisklub 
ud med formandshvervet for landsorganisationen 
Bordtennis Danmark 

Af Ruth Jacobsen

Det er en af de blæsende januardage og stadig 
Corona, da jeg taler med Henrik Vendelbo om hans 
engagement i bordtennisverdenen. 
Henrik Vendelbo, der har været formand for Vi-
rum-Sorgenfri Bordtennisklub gennem de seneste 
syv år, er fra juni 2021 blevet ny formand for lands-
forbundet Bordtennis Danmark. 

- Men dermed bliver det også nødt til at være slut 
med mit formandskab for vores lokale klub, forkla-
rer Henrik.
Ellers bliver der et uhensigtsmæssigt interessesam-
menfald med to samtidige formandskasketter.
Det er strategisk uforeneligt at være formand både 
for forbundet af bordtennisklubber i Danmark og 
den lokale klub her i Virum-Sorgenfri. Tænk bare 
på, når klubberne konkurrerer om arrangementer, 
udtagelse af spillere til turneringer, støtte af forskel-
lig slags til lokalklubberne og meget mere. 

   Henrik Vendelbo er til daglig centerchef for Bor-
gerservice og Digitalisering i Fredensborg Kommu-
ne. For at sætte proportionerne i perspektiv, siger 
Henrik om hans ansvarsfulde job i Fredensborg 
Kommune, at det nærmest er at sammenligne med 
et ’fritidsjob’ i sammenligning med de mange timer 
og engagementet i det frivillige arbejde i bordten-
nisverdenen. Bordtennis har altid fyldt meget i mit 
liv. Men nu er tiden blevet endnu mere knap, fordi 
der med formandskabet for Bordtennisforbundet 
bl.a. følger en del rejseaktivitet til udlandet, lands-
holdsture og internationale møder med fokus på at 
varetage de nationale interesser.

Hjertet brænder for bordtennis i Virum
Efter mange år i Virum bor Henrik Vendelbo nu i 
Søllerød, men det ændrer ikke på, at hjertet brænder 
for Virum-Sorgenfri Bordtennisklub. Her har Hen-
rik spillet i mere end 30 år og i årevis på klubbens 
1.hold, deltaget i internationale veteranturneringer 
og kan den dag i dag bryste sig af at ligge som nr. 1 
på verdensranglisten i rækken 50 – 59 år. Den po-

Ny kasket til bordtennisformand

sition har han bevaret gennem nu 2 år, da der pga. 
Corona heller ikke har været afholdt internationale 
turneringer på eliteplan.
Vi taler om det at forlade formandsposten i den 
lokale klub, der har fyldt så meget af Henriks liv 
de seneste 5 år.
   - Jeg takker af som formand for en bordtennis-
klub, der er i god form. Vi har fremragende træne-
re, økonomien er i orden, og der er en kæmpe in-
teresse for at spille bordtennis her i vores område. 
Det samarbejde, klubben har med Lyngby-Taarbæk 
Kommune, bl.a. om vores lokaler, skal føres videre 
af en ny formand.
   Der er generalforsamling i april i år, og der skal 
der findes en ny formand. Jeg vil selvfølgelig 
gøre mit bedste for at skubbe den nye godt i gang 
med opgaverne. Og så bliver jeg selvfølgelig også 
ved med at spille bordtennis, deltage i forskellige 

”Der er stor søgning til 
den lokale bordtennis-
klub. Det er et behov vi 
skal dække bedre

arrangementer og arbejde på at finde sponsorer til 
vores klub her i Virum.

Af Ruth Jacobsen

Henrik i intens kamp ved bordet



Virum-Sorgenfri Avis • 16. februar 2022       Side 5

Enorm interesse blandt unge

Vil børn og unge også spille bordtennis?

- Ja, interessen er enorm, siger Henrik og forklarer 
videre:
   Kapaciteten med de syv permanente borde, vi har 
i kælderen under Virumhallen, er helt utilstrække-
lig. Der skulle udvides til mindst 16 faste borde for 
at matche behovet. Der er langt større interesse ud 
over de nuværende 200 medlemmer, og ved sæson-
start må vi afvise mere end 50 unge, der gerne ville 
spille. Det er virkelig ærgerligt.
- Én gang om ugen, onsdag, bliver der sat 16 borde 
op i Virumhallens Hal2. Der kan vi så i to hold få 
60-80 børn igennem til træning, og alle aftenhold er 
booket helt op ind til kl. 22. Så kapaciteten er helt 
utilstrækkelig.
   Henrik har store visioner for samarbejdet med 
Lyngby-Taarbæk Kommune, noget en ny formand 
skal videreføre.
  - For relativ få midler kunne der tilbygges et 
anneks ved Virumhallens sydlige ende. Her kunne 
opsættes det tilstrækkelige antal bordtennisborde, 

og indretningen kunne leve op til de standarderne 
for turneringer, herunder det obligatoriske røde 
gulv. På den måde, kunne vi også frigive kapacitet 
i hallen til andre aktiviteter.
  - Ser vi os omkring i Nordsjælland, er det helt 
klart Hillerød, der indtager en førsteplads hvad 
faciliteter angår, men med hjertet i Virum-Sorgen-
fri Bordtennisklub er jeg ikke i tvivl om, at vi her 
har fantastiske trænere og et helt rigtigt set-up – og 
vi har fortsat spillere i de bedste rækker. Det bliver 
vi bekræftet i med den enorme interesse, der er i 
lokalområdet, men også fra medlemmer, der bor 
i vores nabokommuner. Jo, Virum-Sorgenfri er 
landskendt.
   Jeg kan høre, at jeg er virkelig privilegeret, når 
jeg selv har mulighed for at spille i klubben i for-
middagstimerne i gruppen 60+.

Unik betydning for sundheden

Henrik og jeg er også ganske enige om, at bord-
tennis, måske især for den ældre generation, har en 
unik betydning for menneskers fysiske og mentale 
sundhed, og sporten er i høj grad medvirkende til 
at modvirke social isolation.
- Det er virkelig en god business-case, en win-win, 
hvis vores kommune vil gå aktivt ind i at sikre fa-
ciliteter til at imødekomme den store interesse og 
behovet for lokaler, så Virum-Sorgenfri fortsat kan 
være på landkortet som én af de mest markante 
bordtennisklubber. Andre kommuner, f.eks. Kø-
benhavn har netop prioriteret sporten i arbejdet på 
ældre- og rehabiliteringsområdet, fordi de har fået 
øjnene op for de gevinster, der herved kan opnås i 
arbejdet med menneskers sundhed og livsglæde.

Henrik deltog i den årlige kongres i det internationale bordtennis-
forbund under VM i Houston i november 2021
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Hvem er Casper Strunge

Som del af avisens serie med portrætter af den 
nyvalgte kommunalbestyrelse havde vi inviteret 
den konservative politiker Casper Strunge til et 
eftermiddagsmøde på redaktionen.
Hvem er politikeren Casper Strunge – og hvor 
kommer han fra

- Jeg bor i Taarbæk sammen med Susanne og hendes 
2 børn på 17 og 19 år. Det har jeg gjort siden 2013, 
men oprindelig kommer jeg fra Silkeborg. Jeg kom-
mer ud fra en politisk interesseret, konservativ fami-
lie. Ganske vist var min oldefar socialdemokratisk 
borgmester i byen for mange år siden. Men socialde-
mokratiet holdt ikke for min mor, som efter 14 dage 
sammen med min far også blev konservativ.
Jeg har selv været medlem af partiet siden 2008 og 
stillede op til Folketinget både i 2011 og 2015 – dog 
uden at blive valgt. Siden har jeg hjulpet med at føre 
kampagne og blev så opfordret til at stille op til kom-
munalvalget i 2021. Og nu er jeg så nyvalgt byråds-
medlem her i Lyngby-Taarbæks kommunalbestyrelse.  

Hvad er din uddannelses- og erhvervsmæssige bag-
grund, for man kan jo ikke leve af at være kommunal-
politiker?

  - Jeg blev uddannet folkeskolelærer fra Aalborg Se-
minarium i 1999, men meget hurtigt herefter kom jeg 
ind i it-branchen. Jeg har altid lavet film, og musik 
har også altid haft en stor plads i mit liv. I dag driver 
jeg mit eget filmproduktionsselskab i København.
Det pædagogiske har jeg heller ikke helt forladt, 
for jeg underviser i, og leder seniorsejlerskolen i 
Taarbæk. Sejlsport fylder rigtig meget i mit liv, og i 

Taarbæk Sejlklub fyldig meget i min hverdag.
Hvad kan Det konservative Folkeparti for dig som 
politiker?

  - Det er et parti, hvor gode borgerlige værdier og 
dannelse udgør fundamentet for det fællesskab, som 
vi alle bidrager til og nyder godt af.  
Casper og de politiske hverv i Kommunalbestyrelsen
Her er Casper formand for Kultur- og Fritidsudval-
get, noget der passer rigtig godt i hans interesser og 
profil. Desuden er han medlem af Skoleudvalget og 
Udvalget for Bæredygtighed, og Casper fortæller 
videre:
  - Kultur- og fritidsaktiviteter er en del af vores 
fællesskab. For mig er potentialet stort, hvis vi kan 
få de kommunale institutioner og frivillige kræfter 
til at arbejde sammen. Skolerne skal indtænke det 
bagland, der er af ressourcer. Koblingen mellem 
skolerne og f.eks. Musik- og Billedskolen kan blive 
endnu stærkere.
  Virum og Sorgenfri, hvor der bor tøt ved halvdelen 
af Kommunens borgere, er storforbrugere af kultur- 
og fritidsaktiviteter. Der er ventelister til idrætsfor-

Af Ruth Jacobsen og Hans-Jørgen Bundgaard

Søren Pape Poulsen sammen med Casper Strunge

Casper Strunge til søs
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eningerne og til Musik- og Billedskolen. Det kan der 
gøres noget ved, hvis vi formår at udnytte potentialet 
i samarbejdet mellem de frivillige og de kommunale 
institutioner.

Hvilke mærkesager har du?

   - Der mangler jo et hus til kulturelle discipliner, et 
hus, der skal leve af de kreative fag. Det skal være et 
hus, som er levende. Det skal blive levende fordi, det 
er brugerne, der udfylder rammerne og skaber huset. 
Det hus skal placeres i Lyngby Centrum.

    Hans-Jørgen og jeg vil godt vide, hvorfor et 
sådant kreativt centrum ikke lige så godt kan ligge 
i Kommunens mest befolkede bydele her i Virum og 
Sorgenfri, måske i et integreret samspil med Virum 
Gymnasium. Der ligger endda gode muligheder med 
inddragelse af den tidligere TDC-central, hvor der 
kan etableres spisesteder, koncertsal og noget liv 
efter skole og arbejdsliv. 

Men Casper fastholder, at byens kommende kulturel-
le hus skal ligge i Lyngby Centrum, så vi får skabt en 
bymidte med mere liv – så vil det også sprede sig til 
resten af kommunen.

Hvad med de lokale Virum-Sorgenfri mærkesager
For Sorgenfri-borgerne - og ikke mindst for de 
handlende - bør fremtiden for Sorgenfri Torv også 
prioriteres. Hans-Jørgen forklarer, hvorfor planerne 
er endt i et dødvande, og Casper er enig i, at man 
kun kommer videre i denne sag gennem dialog, og 
han fortsætter:
- Det må være muligt at genstarte dialogen, ’trække 
en streg i sandet og forsøge at mødes til glæde for 

alle os, der kommer på torvet.
Den nye konservative gruppe har endnu ikke haft 
mulighed for at forholde sig til netop denne sag, 
men som gruppesekretær ved jeg, at sagen er med 
på listen af emner fra valgkampen, og det er da 
bestemt noget, jeg vil grave videre i, måske også 

”Det må være muligt at 
genstarte dialogen, ’træk-
ke en streg’ og forsøge at 
mødes til glæde for alle 
os, der kommer på torvet.
på de mere uformelle kanaler. 

   Efter at have dvælet lidt ved mulighederne for 
at skabe liv i den snart temmelig godt befolkede 
Sorgenfri-bydel, taler vi videre om vores store 
forventninger til den kulturmagnet og markante 
spiller, som det kommende Classic Car House vil 
blive og om den gevinst, det vil være for nærområ-
det i Sorgenfri.
  - Jeg er ret optaget af, hvordan vi i Kommunen 
kan samarbejde med og inddrage de private aktø-
rer og de kultur-faciliteter, de kommer med, siger 
Casper.
Jeg fokuserer meget på, hvordan kultur- og fri-
tidsaktiviteterne kan blomstre ved at trække på 
skolernes og uddannelsesinstitutionernes kulturres-
sourcer.
   En drøm kunne jo være, hvis vi her i Lyngby 
kunne tiltrække en videregående musikuddannelse, 
måske som en satellit til Musikkonservatoriet. 
De sidste to ting, vi gerne vil høre politikerens 
holdning til, er mulighederne for at etablere et 
medborgerhus her i Virum-Sorgenfriområdet samt 
fremtiden for Den Grønne Legeplads.
- Et medborgerhus skal være lokalt forankret, så 
at sige fødes af lokalsamfundet. Når det så er sagt, 
er jeg sikker på, at Kommunen vil være politisk 
lydhør over for at understøtte de lokale græsrødder 
med teknisk bistand og anden praktik.
Om legepladsen på Frederiksdalsvej, som lige nu 
midlertidigt bliver anvendt til daginstitution for at 
dække det store pasningsbehov, beroliger Casper:
- Den Grønne Legeplads er der et politisk fler-

Casper Strunge mener der skal genstartes en dialog om Sorgenfri Torv

fortsættes
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tal for at bevare. I de kommende år bygger vi fire 
nye daginstitutioner, så brugen af legepladsen til 
de nuværende dagtilbud er en midlertidig løsning. 
Legepladsen har behov for en modernisering, når 
den midlertidige løsning på daginstitutionsområdet 
ophører til sommer i år.
Helt til sidst når Casper lige at nævne sin plads i 
Skoleudvalget, hvor han som folkeskolelærer og 
underviser har praktisk indsigt. I Udvalget for Bæ-
redygtighed, som han også er en del af, skal vi  sikre 

 Den Grønne Legeplads er der et politisk flertal for at bevare. I de 
kommende år bygger vi fire nye daginstitutioner, så brugen af lege-
pladsen til de nuværende dagtilbud er en midlertidig løsning.

For at fremme biodiversiteten bliver der i denne 
vinter, og en række år frem, fældet en del træer i 
flere danske statsskove, heriblandt i Geelskov. Nog-
le af de fældede træer bliver liggende for at skaffe 
levesteder for fugle, insekter, svampe, mosser og 
planter.
Andre træer fældes til gavn for dyr og planter, der er 
afhængige af skovlysninger.

Naturstyrelsen leverer i dag størstedelen af det dan-
ske, certificerede træ til træindustrien. For, at blandt 
andre de danske savværker kan tilpasse sig den nye 
markedssituation, når der udlægges mere urørt skov, 
vil fældning af løvtræer gradvist blive udfaset over 
en seksårig periode. For nåletræer vil der i en seks 
til ti-årig periode blive opretholdt en forsyning på 
niveau med den nuværende fra statsskovene.

Udpegningen af urørt skov svarer på landsbasis til 
et areal, der er tre gange så stort som Københavns 
Kommune.

Kilde: Miljøministeriet.

Geelskov udlægges som urørt skov
Geelskov har jeg set stavet på tre forskellige måder: 
Geelskov, Geel Skov og Geels Skov. Peter Søland, 
der er skovfoged i hovedstaden, har undersøgt stave-
måden i et stednavneregister, hvor skoven staves som 
nævnt i artiklen.

fortsat

Tekst og foto: Ole Fendt

Geelskov som urørt skov
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Lørdag den 19. februar fra 19:00 til 22:00 har du 
mulighed for at få en aften i selskab med sanger og 
sangskriver Monique Mai.
Hun er en sjælfuld folkesanger med en livlig vokal, 
og i Villa Vi spiller og synger hun et akustisk sæt af 
sine sange. Inkluderet i billetten er en drik fra husets 
økologiske kaffebar. 
Villa Vi er en ny kaffebar/butikskoncept med en visi-
on om at understøtte fællesskabet og skabe inspireren-
de oplevelser. 

Folkesang i Villa Vi
Første intimkoncert i villaen

- Vi elsker kraften 
ved livemusik der brin-
ger folk sammen. Så vi 
glæder os og er utrolig 
spændte på at være 
vært for vores første 
intimkoncert her i Villa 
Vi. Responsen på ideen 
har været rigtig god 
og positiv, og vi glæ-
der os ligesom mange 

andre rigtig meget til at møde folk igen efter den 
covid-begrænsningsperiode, vi lige har haft. Vi 
ser også frem til i de kommende måneder at skabe 
flere begivenheder, der bringer folk sammen, siger 
Annika fra Villa Vi.

Her kan du få en forsmag på  
Monique Mais sang og spil:

og her kan du købe billetten 
 til arrangementet i Villa Vi:

KIM LARSEN var ikke blot sin generations måske 
største sangskriver, men også en af vor tids største 
kulturpersonligheder.

Der er skrevet mange bøger om Kim Larsen, hans 
sange og hans tid. Nu skal I i en ”look-a-like” udgave 
følge sangeren og sangskriveren på den musikal-
ske odysse fra barndommen og den tidlige ungdom 
i 50’erne og 60’erne over gennembrudsårene med 
Gasolin i 70’erne og frem til solokarrieren, der i disse 
år nåede nye højder.

Richardt & Kofoed er personerne bag denne koncert. 
Her får I en koncert med Kim Larsens skønne sange, 
fremført af René Richardt og John Kofoed, henholds-
vis sang og guitar. Det er høj kvalitet parret med små-
snak mellem numrene. Hvis folk skal rystes sammen, 
og kan lide at synge, så er det her et rigtig godt sted, 
at begynde.

”Den intime Kim Larsen - koncert”
v/Duoen Richardt & Kofoed

En festlig aften med intim hygge, god mad og dejli-
ge sange, vi alle kender.
 
Pris 365,00 kr + gebyr. (incl. 2 retter mad og ”en 
bajer”).
Billetter bestilles på Tlf. 5150 0782 eller på www.
birgithald.com/saloner
Arrangementet foregår: Torsdag den 10. marts 2022 
kl. 17.30 - 21.00 på Frilandsmuseets Restaurant

Af Kim Engelbrechtsen

Pressemeddelelse
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Uddannede og certificerede bededamer

LONE ANDERSEN 
CHRISTINA GAUGUIN

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

Få personlig og kvalificeret
rådgivning hele døgnet.

www.elholmbegravelse.dk

Evangeliet ifølge Mattæus

Kommunisten, ateisten og den homoseksuelle 
Pier Paulo Pasolinis fantastiske film om Jesu liv.
Te/kaffe, småkager og introduktion før filmen.
Fredag 25/2 kl. 10.00-ca. 12.00

Tid for tro og tanke

Møde i stille samhørighed inspiration og håb.
Ved sognepræst Julie K. Goldschmidt og menig-
hedsrådsmedlem Anna Røpke.
24/2 kl. 16.30-17.15

Litteraturkreds

Vi læser: ”De fortabte spillemænd” af William Heine-
sen.
Bogen kan afhentes på kirkekontoret.
Torsdag 17/2 kl. 16.30-18.30

Strik til dåbsbørnene

Vores lager af dåbsklude er svundet ind, så vi har på 
ny brug for jeres strikkeglæde.
Garnet og strikkeopskriften kan hentes på kirkekon-
toret.

Tumlingeleg

Onsdage kl. 9.30-11.00
For de ca. 1-5årige med forældre og bedsteforældre.
I sognegården.
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Virum Kirke fyldes med musik 
   I marts måned kan du både nyde Therese Fabricius’ smukke sange om hendes afdøde far i 
den musikalske gudstjeneste RØRT samt orkestret Sinfonia Selandia, når de opfører uddrag 
af nogle af Puccini’s mest berømte operaer.

   I marts måned fyldes Virum Kirke med dans, når 
vi præsenterer to helt særlige musikalske oplevel-
ser. Derudover kan du også komme til musikalsk 
legestue d. 26. marts og babysalmesang hver 
mandag.

   Oplev en smuk og stemningsfuld aften om sor-
gens væsen d. 3. marts kl. 19.30

RØRT består af en række sange, der handler om, 
hvad det vil sige at sørge, udviklet af musikeren 
Therese Fabricius, efter hun mistede sin far. Den 
personlige oplevelse med sorgen blev til sange og 
et ønske om at skabe en eksistentiel samhørighed 
gennem musikken i et rum, hvor man kan være 
privat med sin sorg – i fællesskab med andre.
   RØRT er en musikalsk oplevelse med plads til 
alle. Her skabes et varmt, uformelt og imødekom-
mende sorgfællesskab, hvor musikken og teksterne 
tager hånd om sorgens mange nuancer. Musikken 
er forankret i den poetiske tekst og spænder på 
tværs af en klassisk, nordisk tradition med en sær-
lig kærlighed til visens stærke fortælling. Aftenen 
bliver en blanding mellem gudstjeneste og koncert 
og vil bl.a. bestå af en kombination af musik, dans, 
lystænding og teologiske refleksioner over sorgen.

   Koncerten foregår torsdag d. 3. marts kl. 19.30 i 
Virum Kirke.
Koncerten er gratis og kræver ingen tilmelding. 

   Nyd en eftermiddag i Virum Kirke med klassisk 
musik og dygtige solister 
   Sinfonia Selandia’s koncerter i indeværende 
sæson er en hyldest til bel canto sangkunsten og 
dermed til de to største italienske operakomponister 
Giuseppe Verdi og Giacomo Puccini. I september 

gjaldt det Verdi og til 
koncerten d. 6. marts 
opføres uddrag af 
Puccini’s berømteste 
operaer. Solisterne 
er gengangere fra 
forrige koncert, nem-
lig sopranen Cecilia 
Lindwall og tenoren 
Jacob Skov Ander-
sen. Koncerten diri-
geres af Inge Fabrici-
us og præsenteres af 
Julie Fabricius.

   Cecilia Lindwall de-
buterede i La Boheme 
på Den Norske Opera 
i 2000 har arbejdet 
professionelt i Tysk-
land, Norge, Sverige 
og Danmark som en 
efterspurgt koncert- og 
oratoriesanger.
  Jacob Skov Andersen 
er en del af det presti-
gefyldte ‘Young Artist 
Program’ på Det Kon-
gelige Teater, hvor han 

fortsættes

Af Ida Fredericia
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har haft stor succes i rollerne som Tamino i Mozarts 
’Tryllefløjten’ og Pierre i ’Intet’ af D. Bruce, for hvil-
ken han vandt en Reumert 
som ’Årets Sanger 2021’. 
Sinfonia Selandia er et 
engageret og velspillende 
ensemble af professio-
nelle og amatører og har 
givet flere koncerter samt 
medvirket ved Opera-
kompagniets opførelser 
af ”Tryllefløjten” (2007), 
”Carmen” (2010) og ”La 
Traviata” (2012).         
Koncerten foregår søn-
dag d. 6. marts kl. 16.00 i 
Virum Kirke
Billetter á 100 kr. kan kø-

bes ved indgangen samt på kirkens hjemmeside

fortsat

Kunstudstilling Virum Kirke
I februar og marts kan du i gallerigangen i Virum kirke se 22 billeder af Virum-kunstneren Lone Sjølund

Lone Sjølund, som ud-
stiller i Virum kirke, har 
tegnet og malet hele livet    
Hun har undervejs fået 
undervisning af mange 
forskellige kunstnere 
samt gået tre år på en 
kunst
skole i Warszawa. Siden 
2006 har hun modtaget 
undervisning af Mable 
Rose, som også under-
viser dronningen. Og i 
samme periode har hun 
tegnet croquis sammen 
med de studerende på 
Arkitekt-skolen. Hun 

har været medlem af Åbne døre i Lyngby-Taarbæk 
kommune siden 2014 og deltaget i mange censure-
rede udstillinger. 
Motiverne er inspirerede af naturen
Lone Sjølund maler mest med akryl på lærred og på 
masonit og karton. Hendes motiver er inspi-reret af 
naturen og ting, som er tæt på hende, og som hun 

kender godt. Motiverne kan udvikle sig i mange 
retninger, men er altid inspireret af noget udefra, 
som så bearbejdes ”indefra”.  Hun zoomer ofte ind 
på motivet, så dette bliver større på lærredet end i 
virkeligheden.
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af Niels-Kristian Petersen

Lidt lokalhistorie  
Mon husene stadigvæk findes efter næsten 80 år.

Som i sidste nummer af avisen har jeg også denne 
gang valgt et maleri som udgangspunkt for min 
historie.

   Et lille beskedent oliemaleri, monteret på pla-
de, usigneret, 24 x 31 cm, medfølgende etiket på 
bagsiden med teksten. Gammel gaard i Nordsjæl-
land mellem Lyngby og Geels skov. Februar 1919. 
Egmont Lind. 

Men hvilken gård?

Et udsnit af maleriet fra 1919. 

   I mine gemmer har jeg to amforaformede vaser 
med låg, 37 cm høje, fremstillet i slutningen af 
1800-tallet. De har rødbrunlig glasur og forgyldning 
hver med en medaljon på fronten med et hus og en 
gård. Huset fik jeg hurtigt sat navn på, i dag Virum-
gade 60. Huset er bedre kendt som Prinsesseskolen 
fra 1721, som blev oprettet af Frederik den Fjerdes 
søster prinsesse Sophie Hedwig, da landsbyen Virum 
hørte under krongodset Frederiksdal.  Huset i dag er 
betydeligt yngre fra 1842, men interessant ved, at der 
brugt  materialer hentet fra ruinen af Hjortholm-bor-
gen.
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De to amforaformede vaser.

Rømmerødgård.

   Med gården er det straks lidt mere besværligt. Men 
det blev til Rømmerødgård, hvor min farfars søster 
Johanne Sophie Bolette Petersen (født 1863) gifte-
de sig med sønnen Carl Julius Petersen (født 1857) 
på gården. Hendes bror Jens Carl Frederik Petersen 
(1866-1931) boede på Den gule Gård ved gadekæret 
i Virum. Rømmerødgård er nedrevet i dag, men lå på 
Kongevejen 153.
    Rømmerødgård matr. Nr. 5 lå oprindeligt i dag, 
hvor Kuglehuset  (Virumgade 42) ligger, men flyttede 

efter udskiftningen i 1771 og kom til at ligge på 
vestsiden af Kongevejen. Allerede i begyndelse af 
1920’erne  var meget af landbrugsjorden solgt fra, 
og i begyndelse af 1930’erne begyndte kvarteret 
Wienerbyen med Rømmerødvej. Gården blev i 
1930’erne overtaget E.C. van Aller Rydmann, der 
fremstillede  lak, farver og vaskemaskiner. I num-
mer 155 lå et anden kendt firma Strange-Hansen, 
der fremstillede maskiner til landbruget som drik-
kekar, markpumper og ikke mindst malkemaskiner
Rømmerødvej, før 1937. Opkaldt efter Rømme-
rødgård, der lå på vestsiden af Konevejen (num-
mer 153). Vejens navn blev ændret i 1938 i for-
bindelse med udbygningen af kvarteret, der blev 
kaldt Wienerbyen, og vejens navn blev ændret 
til Weinervej. Stuehuset til Rømmerødgård blev 
revet ned sidst i 1980’erne, og i dag er gården helt 
slettet fra jordens overflade.  

Rømmerødgård. Postkort. Ca. 1910.          

Rømmerødgård. Postkort. Ca. 1910.
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Kvarteret omkring Kongevejen lige syd for Frede-
riksdalsvej/Skodsborgvej i 1938. I fotoets nederste 
del ses Bredevej og gården Bredelille. Rækkehu-
senene omkring Lindevangen op til Kongevejen 
er ved at blive opført. På den anden side af Kon-
gevejen ses endnu stuehuset til Rømmerødgård og 
derover funkishusene på Hasselvej og Akacievej. 
Foto NOWICO. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv 
B1944. 1938.

Billedet viser "Rømmerødgård", der var nedlagt 
som landbrug og netop i 1930 blev overtaget af 
direktør E. C. van Aller Rydmann, der i 1901 
havde startet firmaet Rydmann Trading. Virk-
somheden fabrikerede lak, farver og vaskemaski-
ner. Kun stuehuset er bevaret. Lyngby-Taarbæk 
Stadsarkiv. Fotograf ukendt. B1635. Ca. 1950.              

fortsat

Kort Nyt

Indendørs loppemarked i Virumhallerne

  Så er det tid igen til vores indendørs loppemar-
ked i Virumhallerne. Det indendørs  loppemarked, 
består af 78 stadepladser og afholdes i Virumhal-
lernes hal 2. 

Der kommer mellem 1000 og 1200 gæster til hvert 
indendørs loppemarked.

Loppemarkedet ved Virumhallerne bliver arrange-
ret af ildsjæle fra Virum-Sorgenfri Håndboldklub. 
Alt overskud går til håndboldklubbens ungdomsaf-
deling, så de kan få nyt udstyr, komme på ture og i 
det hele taget få det lidt sjovere, hver gang de er til 
håndboldtræning i Virumhallen.

Pris for en stand er 400,- kr. 
Pladsen kan bestilles her:

Virum Loppemarked er altid godt besøgt

Kom og gør et kup
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Spænd cykelhjelmen og sus af sted på cyklen, når Danmarks sjoveste og største cykelløb for 
børn, Kids Tour, kommer til Lyngby lørdag den 20. august.

Der skal trædes i pedalerne, når Danmarks sjoveste 
og største cykelløb for børn, Kids Tour, kommer til 
Lyngby i år. Kommunen har nemlig valgt at bakke op 
om cykelløbet og blive værtsby for cykelbegivenhe-
den. Kids Tour lægger vejen forbi Lyngby lørdag den 
20. august 2022, hvor der inviteres til en dag fyldt 
med cykelsjov og aktiviteter for hele familien.

Fokus på trafiksikkerhed og sunde værdier

Kids Tour er et cykelløb for børn i alderen 3-10 år 
og afholdes som en landsdækkende begivenhed, 
hvor en række byer skiftes til at være værtsby for 
løbet. Hovedtemaerne er glæde og trafiksikkerhed, 
hvor børnene er i fokus med cykling, leg og sjove 
aktiviteter på pladsen. På eventpladsen vil børnene 
bl.a. have mulighed for at træne trafikkens regler i 
Trafiklegepladsen og lære førstehjælp i Børnenes 
Førstehjælpsskole.
 
”Med Kids Tour kommer børnene ud og oplever 
glæden ved at motionere og være aktive sammen. Vi 

er så spændte på at komme ud til en masse kommu-
ner i Danmark endnu en gang, og så er det jo ekstra 
sjovt at komme ud på cyklen i år, nu hvor Tour De 
France lægger vejen forbi Danmark”, siger Henriet-
te Madsen, generalsekretær hos Børneulykkesfon-
den.
 Kids Tour arrangeres i samarbejde med Moment-
cph og Børneulykkesfonden. Al salg af startnumre 
går ubeskåret til Børneulykkesfonden for bl.a. at 
fremme fondens arbejde med at øge børnesikkerhe-
den i Danmark og nedbringe antallet af børneulyk-

Tekst: Laura Krog Jensen

Foto Mick Friis
Lyngby er blandt værtsbyerne, når Kids Tour tager rundt i landet i år

Billede fra en tidligere Kids Tour
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Ladestandere på offentlige parkeringspladser
Kommunen h engageret tre forskellige aktører på området

   
Der er en stigende efterspørgsel efter offentligt 
tilgængelige ladestandere på de kommunale veje 
og parkeringsområder. Kommunen har udpeget otte 
kommunale parkeringspladser til ladestandere, og 
fordelt dem til 3 ladeoperatører: Allgreen Charging, 
Sustain Recharge og Clever.
 

Richard Sandbæk (C), Formand for kommunens 
Teknikudvalg, siger:
”Vi ønsker, at gøre det nemmere for borgerne at 
lade deres biler. Derfor er dette et vigtigt skridt i 
udviklingen af en infrastruktur af ladestationer, 
som understøtter borgernes valg af bæredygtige 
køretøjer. Der er valgt flere forskellige operatører, 
så der sikres en naturlig konkurrence på ladepris og 
teknologi, og så borgerne dermed ikke er bundet 
til en bestemt operatør. Transportområdet er en af 
de store udfordringer for at nå kommunens mål om 
CO2-neutralitet i 2050. Det er derfor vigtigt, at vi 
som kommune hjælper med at gøre det nemmere 
for borgere og pendlere at skifte til bæredygtige 
alternativer.”
 
Lyngby-Taarbæk Kommune er en travl handels- og 
pendlerby med en række tætbebyggede områder. I 
dag udgør antallet af elbiller 4% af bilerne, mens 
yderligere 3% er plug-in hybrider, en andel der kun 
ventes at stige. Elbil-andelen i kommunen er allere-
de dobbelt så høj som landsgennemsnittet.
 
Fokus på billigste ladepris og bedste løsning
I vurderingen af de indkomne tilbud har kommu-
nen lagt størst vægt på at sikre borgerne den lavest 

mulige ladepris og de bedste løsninger.
 
Der vil som udgangspunkt være 4-6 parkerings-
pladser forbeholdt opladning af el- og hybrid-biler 
på hver af lokationerne, som forsynes med destina-
tionsladere med en effekt på 11-22 kW.
 
Ladeoperatørerne forventes at gå i gang med at op-
stille ladestanderne, så snart det lokale elnetselskab 
kan stille den nødvendige el-kapacitet til rådighed.
 
Fremtidige lademuligheder
De otte lokationer er kun første skridt i at sikre, at 
der er lademuligheder for nuværende og kommen-
de elbil-ejere. I aftalerne med ladeoperatørerne er 
der mulighed for udvidelser. Kommunen er allere-
de i gang med at undersøge øvrige lokationer for 
både destinations-, hurtig- og lynladere.
 
Kommunen er dog ikke de eneste, der udbygger 
med ladestandere, og planlægningen skal derfor 
afpasses med andre aktører.
Dels har tankstationerne planer om at opsætte 
lynladere (150 kW+) op, mens supermarkeder som 
Aldi, Lidl, Føtex, Netto og Coop vil sætte ladestan-
dere (22-175 kW) op ved deres 
butikker.
 
Se ” forslag til  
elladestandere”  

Pressemeddelse fra Lyngby Taarbæk Kommune

Ladestandere på vej til byområderne



Side 19Virum-Sorgenfri Avis • 16. februar 2022       

Corona har taget hårdt på os alle 
Ensomme inviteres ind i sociale bobler

De sidste to år har været fyldt med nedlukninger, 
restriktioner og ikke mindst afstand. Det har
påvirket trivslen for alt for mange borgere rundt 
om i landet. I takt med, at Danmark åbner op igen,
er det på tide, at der sættes fokus på ensomheden. 
Slut med sociale begrænsninger. Slut med
afstand. Nu er det tid til at styrke vores alles fæl-
lesskabsånd. Boblberg har skabt en digital plat-
form,
hvor medlemmer kan skabe nye fællesskaber ud 
fra interesser og ønsker.

Det var en kæmpe mavepuster for os alle, at vi igen 
i 2021 oplevede presset af endnu en nedlukning.

Det var i særdeleshed hårdt, da de stramme restrik-
tioner og levevilkår var implementeret i
dagligdagen – endnu en gang. Men nu har vi atter 
håbet oppe og forventer, at normaliteten vender
tilbage i vores hverdag igen. Når det er sagt, så er 
det vigtigt at ligge fokus på de følelser, vi sidder
tilbage med. Vi har følt os forvirrede, modsløse og 
ensomme. På den ene eller anden måde har vi
haft hver vores kamp at kæmpe under pandemien. 
Vi er alle forskellige, men én ting er mange af os
fælles om, og det er ensomheden.

Ensomhed og manglende fællesskaber er en af de 
store samfundsudfordringer efter corona. Under 
coronapandemien er brugerantallet på Boblberg 

steget med over 150.000 brugere, hvilket
ses som en positiv fremgang i kampen mod ensom-
hed. I januar 2022 har Boblberg oplevet 70%
mere trafik sammenlignet med januar 2021. Lige nu 
er tendensen, at folk føler sig alene og
ensomme, da deres eksisterende fællesskaber er 
smuldret under coronapandemien. Hvert femte
opslag på Boblberg er mennesker, der enten er en-
somme, eller som oplever konsekvensen af et
lukket samfund med bl.a. depression og angst. Ifølge 
Sundhedsministeren skal der foretages en
fælles indsats mod bekæmpelse af ensomheden:

”Ensomhed er et fælles problem, som vi skal stå 
sammen om, og vi skal foretage en fælles indsats.
Der kommer en ny opgave til os, og det er at få 
samfundet i gang igen og få alle med på rejsen. Det
er den medmenneskelige kontakt, der er den bedste 
vej ud af ensomheden.”
- Sundhedsminister, Magnus Heunicke

Af Katja Storgaard

Mange føler sig i dag ensomme

Boblberg kan hjælpe på ensomhed



Side 20 Virum-Sorgenfri Avis • 16. februar 2022       

Fastelavn er mit navn 
Der er rige muligheder for at deltage i lokale fastelavns arrangementer i vores område

 Sorgenfri Torv og Geels Plads 
 
På Sorgenfri Torv og Geels Plads (på p-pladsen) 
lørdag den 26. februar kl. 11 holder Virum-Sorgenfri 
Handels- og borgerforening traditionen tro fastelavn 
med tøndeslagning,

I 2020 var denne flotte cowboy ved navn Laurits med til at svinge køllen 
på fastelavnstønden på Sorgenfri Torv

I Virum kirke søndag den 27. februar kl. 10 er der 
festlig gudstjeneste ved Kristian Tvilling – derefter 
tøndeslagning, kakao, boller og præmier. Alt sammen 
gratis for deltagerne.

Ved en tidligere Fastelavnsgudstjeneste i Virum Kirke blev der delt 
tulipaner ud af en eventyrlig blomsterpige

I Sorgenfri Kirke er der søndag den 27. februar 
kl. 10 fastelavnsgudstjeneste ved Kathrine Hol-
me Johannesen og Ane Sofie Lindegaard, som på 
kirkens hjemmeside skriver:

”Så er det tid til at tømme udklædningskassen og 
finde sin indre tøndeslager frem! For alle sognets 
børn er inviteret med til årets fedeste fastelavnsfej-
ring. Vi starter kl. 10.00 inde i kirken til en festlig 
gudstjeneste, og bagefter slår vi katten af tønden. 
Der vil også være lidt at drikke og kage til de sult-
ne. Kirkens spirekor, børnekor og ungdomskor er 
med til at gøre gudstjenesten til noget helt særligt”. 

Virum Kirke

Sorgenfri Kirke

Af Kim Engelbrechtsen
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Boller i min mave
På Den Grønne Legeplads, Frederiksdalsvej 23, 
afholdes søndag den 27/2 - 2022 klokken 10.00 
fastelavns arrangement for børn og voksne fra lokal-
området.

Der vil blive ophængt to fastelavnstønder. En for de 
små og en for de store, og der vil være præmier til 
kattekonge og kattedronning i begge kategorier. Der 
vil være en pose snold til de tilmeldte børn. Derud-
over serveres der efterfølgende kakao og en bolle pr. 
snude.
Hvis man har lyst til at deltage i fastelavnsarran-
gementet, skal man senest torsdag den 24. februar 
tilmelde sig, ved at hente en gratis billet nede på 
legepladsen. 
Der er i alt 144 billetter. Husk at de kun må hentes i 
legepladsens nye udvidede åbningstider (15-18).

Fastelavnsgudstjeneste i Lundtofte Kirke

Søndag 27. februar kl. 10.30 har vi familiegudstjene-
ste i børnehøjde i Lundtofte Kirke. Bagefter slår vi 
katten af tønden ude foran kirken, hvor vi kårer årets 
kattekonge og årets kattedronning.

Vi sørger for fastelavnsboller og kakao. Præsten er 
klædt i sin præstekjole, så du må også gerne komme i 
udklædning. Vi glæder os til at se dig!

Fastelavnsgudstjeneste i Lyngby Kirke

Lørdag 26/2 kl. 14.00
Børne- og familiegudstjeneste med korsang i kirken 
og tøndeslagning, fastelavnsboller, sjov og kostu-
mekonkurrence i sognegården efter gudstjenesten.

Den Grønne Legeplads

Prisuddelinger 2022
Lyngby-Taarbæk Kommune uddeler hvert år For-
eningsprisen, Amatørmusikprisen, Idrætslederprisen 
og Ungdomslederprisen.

Har du ønsket om at indstille en person til en af de 
fire priser, skal det  ske senest den 23. april.

Kriterierne for uddelingen kan ses på Lyngby-Taar-
bæk Kommunes Hjemmeside
Her: 



af Birgit Trillingsgaard
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I sidste uge fik jeg besøg af Majse og Silke, og det 
var spændende, for det er længe siden, de har været 
forbi havelågen i ”åbningstiden”. Sidst jeg så dem 
var den lille rødhårede Majse kun et par måneder 
gammel og lige ankommet til familien. Silke har jeg 
kendt i flere år, og hun er bare så sød og blid, og vi 
holder meget af at ”tale” om livet på vores veje, men 
denne gang så hun nu lidt træt ud, og jeg satte mig 
tæt på lågen og vendte øret mod hendes snude, og 
her er hvad hun fortalte mig:

Silke og Majse på besøg   

”Min lillesøster Majse er meget sød, men hun er 
godt nok anstrengende ind imellem, for hun er så 
meget aktiv hele tiden, at jeg aldrig har fred nogen-
sinde, og det gør mig så træt. Min mor prøver at 
hjælpe mig ind imellem, og tager mig op på skødet, 
og så hygger vi os lige som i gamle dage med en 
stille stund og varme fingre i pelsen, ak ja – det var 
den gang – altså før Majse – for hun gør naturligvis 
også krav på mor, og når hun kommer op, så bli-
ver der søgang i lænestolen, - og så går jeg. Du er 
heldig, Lexi, at du er enebarn og har din mor helt 
for dig selv”.

”Ja, jeg ved det godt, og måske skønner jeg for lidt 
på det. Jeg tror, jeg vil prøve at være rigtig lydig i 
nogle dage, bare for at vise min mor, hvor meget 
jeg påskønner vore samliv i det lille rækkehus. 
Farvel, Silke, du må holde ud, der skal nok falde ro 
over Majse om nogen år…..”

Og så kom turen til  Majse, for ved havelågen gør 

jeg ingen forskel på vennerne, det har jeg lært af 
min mor, men at tale fornuft til Majse er ikke en 
eksisterende mulighed lige nu, hun er bare så glad 

og livlig og livsbekræftende, så jeg tænkte for mig 
selv, godt at der er en havelåge imellem os. 

…. Og lige pludselig kom naboens hanhund Simba 
forbi, han fik færten af de to damer, så godbidder 
var ikke interessant for ham, han havde snuden et 
helt andet sted. 

Ak ja, livet ved havelågen er forunderlig, jeg ville 
ikke undvære et sekund af det. 

Majse og Lexi venter på godbidder     

Simba kurtiserer damerne
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Forleden havde Felix en skøn dag på biblioteket, 
hvor han lærte at køre en politibil – iført abeko-
stume. Samme dag fik han et plastic-piano af min 
gode ven Henrik Høyer-Hansen, forfatteren, der har 
udgivet ni såkaldte PYT-bøger, hvor overskuddet 
ved salget går til børn på hospice. Henrik havde her 
på min side set billederne af Felix som guitarist og 
syntes, at guitaren skulle suppleres med et klaver.

Gaven fra Henrik, et fint kla-
ver, blev straks taget i brug

Her er en lille video af politimandens vilde jagt gen-
nem biblioteket:
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Øvrige frivillige redaktionsmedarbejdere:
Kim Engelbrechtsen - ke@virumsorgenfriavis.dk 
Thomas Leo Hansen - tlh@virumsorgenfriavis.dk 
Jan Carlsson journalist (DJ) - jc@virumsorgenfriavis.dk 
Kaare Lausten - kl@virumsorgenfriavis.dk 
Ruth Jacobsen - rj@virumsorgenfriavis.dk
 
Freelancemedarbejdere: 
Niels-Kristian Petersen,Erling Gothenborg 
Birgit Trillingsgaard, Ole Fendt, Julie Asbjerg Andersen.

Redaktionelt stof
Redaktionelt stof sendes som wordfil eller lignende som fær-
digt materiale. 
Billeder sendes i jpeg eller PNG fil.
redaktion@virumso

Næste udgivelse: 1. marts 2022  
Deadline 24. februar 2022 
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1/8 side: 550,- / 10 numre: 4.500,-
Lille rubrikannonce: 1/16 side: 250,- / 10 numre: 2.000,- 
Bagside (halv): 1350,- 
Bagside (hel): 1400,- kr. Uden den øverste spalte 
Side 2 helside: 1450,- 
Side 3 nederst: 1150,- spørg om langtidsbestilling
Medlemspris: - 25 % rabat 
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Distribution og oplag:
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Oplag ca. 1800 efter behov 
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