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Der er skabt meget liv i det gamle 
Brede. Vi har besøgt bydelen. 
Læs side 5

De lokale Duo Tones spiller i Villa 
Vi. læs side 12

Seniorfestival - lidt for enhver 
smag. Læs side 6

Det er sommer- 
Sorgenfri og  
Virum byder på 
masser af op-
levelser når du 
har fri 
Læs om Klopstockegens 
historie i Niels-Kristians 
historiske artikel - blot et 
af den enestående natur vi 
omgiver os med. (side 10) 
Men der er mange andre 
oplevelser du kan læse om  
i dette og næste nr. af avi-
sen.
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Hans-Jørgen Bundgaard.
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Sommer

Den 1. juni – så er sommeren endelig kommet – så 
kan vi jo håbe at det ikke kun er kalenderen der siger 
det er sommer men at vejrguderne også læser kalen-
deren.
1. juni er jo i år ikke alene den første sommerdag, 
men også den dag hvor vi skal ned og stemme.
Der er altid tale om en festdag når vi skal stemme,  
for det er jo vigtigt at vi bruger vores grundlovssik-
rede ret til at afgive vores X.
Men for at vende tilbage til sommeren, kan vi glæde 
os over at der nu kommer nogle gode måneder med 
ferie og en masse spændende oplevelser i et forhå-
bentlig sommerligt vejr.

Mange har behov for at komme ud at rejse til fjer-
nere himmelstrøg – andre holder ferien i Danmark 
og er du den der bliver i lokalområdet har vi jo 

rigtig meget at byde på 
i Virum-Sorgenfri og 
omegn.

 I næste udgave af 
avisen vil vi bringe 
meget mere om det du 
kan foretage dig i vores 
lokale område i løbet af 
sommeren.

Her vil vi også varme 
op til vores Sankt Hans 
Fest i Furesøparken som 
nu efter et par års coro-
na pause igen byder på 
musik og bål.
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Der er gang i Brede

Brede Høker, der er en del af Brede Spisehus, er det 
nyeste tiltag ved mølledammen, med købmandsbutik, 
kiosk, bager og café. Under samme tag er der forsam-
lingshus, hvor man kan leje lokalerne enten med egen 
forplejning eller med mad og drikke fra høkeren. Uden-
for er der en petanquebane samt siddepladser med skøn 
udsigt over Brede Mølledam.

Trine og Karina bag disken i den hyggelige butik 
 
I den hyggelige butik er der udvalgte kvalitetsproduk-
ter og delikatesser, frugt og grønt, økologiske blomster 
samt specialøl, vin og spiritus og meget mere. I caféen 
er der boller, sandwiches, frokostsalater og kvalitetskaf-
fe. Desuden kan man købe hjemmebagt brød, kager og 
kolde drikkevarer. Høkeren er åben alle ugens dage fra 
kl. 08.00 - 18.00. Det er firmaet Madkastellet, der står 
bag disse herligheder i Brede. Madkastellet har derud-
over en del restauranter og caféer i Københavnsområdet 
og arrangerer envidere fester, receptioner og konferen-
cer med mere.

Tekst og foto: Ole Fendt

Ved stationen i Brede finder man PastaBaren 
Birks, der udover forskellige madretter, kager og is 
har et omfattende udvalg af drikkevarer. Her er der 
også siddepladser både ude og inde.

Ja, der er virkelig skabt en ”lille by i byen”. 

Indgangen til Brede 
Høker

Brede Høkers udendørsservering

Et udvalg af høkerens sortiment

Brede Spisehus
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Festival for seniorer
Morgengymnastik, kulturelle indslag, byvandrin-
ger, fællesspisning, sang og musik er blot nogle af 
de mange aktiviteter, man kan deltage i, når Lyng-
by-Taarbæk Kommune igen inviterer til Seniorfe-
stival
Fra den 8. juni til den 17. juni inviteres Lyngby-Ta-
arbæks Seniorer igen til Seniorfestival. Festivalen 
skydes i gang med en stor fest på bibliotekstorvet 
den 8. juni kl. 14.00, hvor der bl.a. vil være taler og 
underholdning af Gasbox Duo, som spiller musik 
fra Kim Larsen og Gasolin repertoire. 

Et godt og aktivt seniorliv

Årets program er blevet til i et tæt samarbejde med 
en masse engagerede frivillige, organisationer, 
kulturelle institutioner og erhvervsdrivende, hvilket 
også afspejler bredden i programmet. Der er noget 
for enhver smag og på forskellige lokationer rundt 
om i kommunen. Du kan f.eks. komme på rund-
visning på det prisbelønnede byggeri BaseCamp 
eller åbent hus på Microsoft, gå med på en guidet 
rundtur i det gamle Virum, deltage i danseopvisning 
i cafeen på Plejecenter Solgården eller bare nyde 
musikken til et af de mange musikarrangementer. 
Er du til motion kan du bl.a. spille fodbold, cykle 
med ud i det grønne, styrketræne, eller prøve om 
Qi Gong er noget for dig. I år inviterer vi også til 
særlige arrangementer ”kun for mænd” fx, en aften-
cykletur ud og grille bøffer over bål, hvor mødested 
er Virum Station. 

Har du lyst til frivillige fællesskaber?

Går du med tanker om selv at være frivillig og gøre 
en forskel, er der rig mulighed for at snuse til nogle 
af tilbuddene under Seniorfestivalen. Du er også 
velkommen til at kigge forbi Frivilligcenteret på 
Rustenborgvej 2a, og få en snak om hvilke frivilli-
ge aktiviteter, der kunne være interessante for dig.  

Hvis du vil vide mere 

Du kan læse mere om Seniorfestival 2022 og se 
programmet på www.seniorfestival.ltk.dk 

Pressemeddelelse
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Én dag til at afprøve næsten alle sportsgrene
Tekst: Ruth Jacobsen, foto: Jan Carlsson

Kunne du tænke dig at ro kajak, danse, spille kegler 
eller måske noget helt andet?
Lyngby Idrætsby havde torsdag den 19. maj åbnet 
hele Idrætsbyen, både inde og ude, til afprøvning 
af sportsaktiviteter for alle kommunens 6.- og 7. 
klasser.
Fra den tidlige morgen til ud på eftermiddagen var 
der vild aktivitet, da 6.- og 7. klasserne i skolerne 
her i Lyngby-Taarbæk, både de kommunale og de 
private – 28 klasser og 660 elever i alt – fik en helt 
unik, men årligt tilbagevendende mulighed for at 
teste den enkelte elevs interesse inden for en stor 
mangfoldighed af sportsgrene.
Borgmester Sofia Osmani måtte naturligvis åbne 
dagen på festlig vis med velkomsttale og iført borg-
mesterkæde.

Og så gik dagen ellers i gang med et utal af sportsak-
tiviteter, der kunne afprøves. Det spændte over alle 
former for boldspil, svømning, dans, keglespil, tennis, 
akrobatik, roning, kajak - det sidste dog indendørs i 
en ergometer-maskine og dertil mange andre tænkeli-
ge aktiviteter.

Borgmester Sofia Osmani bød velkommen til de elever fra i alt otte 
skoler, der var repræsenterede med elever fra 6. og 7. klasse. De var 
klar til at dyste i 22 forskellige sportsgrene.

Efter velkomsten varmede eleverne op til at udføre de første discipliner

Alle børn havde mulighed for at afprøve 4 forskelli-
ge aktiviteter med 1 time til hver aktivitet.
Christina Skovby Nymark Andersen, som er fritids- 
og udviklingskonsulent i Lyngby-Taarbæk Kommu-
ne siger:
- Formålet med dagen er at inspirere de unge men-
nesker til at prøve en masse forskellige idrætsgrene 
og give dem lyst til at dyrke idræt, selvom der også 
er rigtig meget andet, man som teenager skal forhol-

Mandag den maj var der Skole-OL for alle folke-
skolernes 4. og 5. klasser i Lyngby-Taarbæk.
Det foregik i Idrætsbyen ved Lyngby Stadion. Ele-
verne dystede i en lang række discipliner både 60m, 
200m hækkeløb, længdespring og meget andet.
Da dagens mange resultater skulle tælles op, stod 
4B fra Fuglsanggårdsskolen som dagens vindere 
med flest sejre i de mange discipliner. Jublen ville 
ingen ende tage, da det blev annonceret, at sejren 
var i hus, billedet taler vist for sig selv.
Sejren for 4. klasse rækken var så overbevisende, at 
de også havde slået 5. klasserne, hvis de to årgange 
havde dystet mod hinanden.
Vinderne fra det kommunale Skole OL kan nu 
deltage i en afgørende konkurrence i Jylland senere 
på året. 
Noget som eleverne fra 4B nu venter spændt på, om 
de kan få lov til at deltage i.

4B fra Fuglsanggårdsskolen tog sejren i Skole OL 
Tekst og foto: Morten Frovne Vincent

Stoltheden og glæden var ikke til at skjule, da medaljerne var blevet 
overrakt.
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af Niels-Kristian Petersen

Lidt lokalhistorie  
Klopstockegen eller Monrads Eg på Prinsessestien

Prinssestien. Klopstockegen eller Monrads Eg. Postkort. Ukendt 
udgiver og fotograf. Ca. 1910-1915. Privat samling

Egen, der står midt på Prinssestien, er opkaldt 
efter den tyske digter Friedrich Gottlieb Klop-
stock (1724-1803), som opholdt sig i Danmark i 
perioden 1751-1770 inviteret af Frederik V (1723-
1766). Han boede i Lyngbyområdet, muligvis i 
huset ”Gramlille” om sommeren eller hos Andreas 
Peter Bernstorff (1735-1797) i København. Her 
skrev han bl.a. de to oder ”Die Frülingsfeier” og 
”Der Eislauf”. Hans mest kendte digt er ”Der Mes-
sias” (1748).
Træet er ca. 800-900 år gammel. ”Det Danske 
Klopstockselskab” af 1984 er med til at vedlige-
holde området omkring og selve egen i et samar-
bejde med Lyngby-Taarbæk Kommune. Egen blev 
fredet i 1956. Under stormen i 2013 knækkede en 
meget stor gren af, der stadig kan ses liggende tæt 
på den gamle eg. Egen kaldes også ”Monrads Eg” 
efter biskoppen, politikeren og konseilspræsident  

(statsminister) Ditlev Gothard Monrad (1811-
1887), der ejede landstedet ”Hummeltoften”. Det er 
bevaret og indrettet til børnehuset ”Humlehuset”. 
I baggrunden til venstre ses ”Hummeltoftegård”, 
hvor stuehuset i dag er bevaret. Monrad var en af 
fædrene til Junigrundloven af 1849 under Frederik 
VII. (1808-1863). I 1864 var han konseilspræsident 
under Anden  Slesvigske Krig og senere freden i 
Wien, men han fik skylden for ”Dannevirkes” røm-
ning. Han måtte emigrere fra Danmark i 1865, vel 
nærmest landsforvist, til New Zealand, hvor han 
opholdt sig et par år, før han i 1869 kunne vende 
tilbage til Danmark. Han blev ordineret hjælpe-
præst i Brøndby. D.G. Monrad blev biskop i 1871 
i Lolland -  Falsters Stift. Men igen var det politik, 
der optog ham, og han blev folketingsmedlem i 
1881.

På Prinsessestien tæt på Klopstockegen lå ”Prinsessestien Kondi-
tori”, et traktørsted med ude- og inde servering, mest af kaffe og 
kage, ingen spiritusbevilling.  Stedet havde sin storhedstid sidst i 
1940’erne og først i 1950’erne med bestyrerparret Anna og Kaj 
Michaelsen. I en periode boede journalisten, forfatteren Ole Vinding 
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På Prinsessestien tæt på Klopstockegen lå ”Prinses-
sestien Konditori”, et traktørsted med ude- og inde 
servering, mest af kaffe og kage, ingen spiritusbevil-
ling.  Stedet havde sin storhedstid sidst i 1940’erne 
og først i 1950’erne med bestyrerparret Anna og Kaj 
Michaelsen. I en periode boede journalisten, forfat-
teren Ole Vinding (1906-1985) i huset, hvorfra han 
producerede den meget populære radioudsendelse  
”Midt i Naturen”. Det rødmalede træhus var ejet af 
Lyngby-Taarbæk Kommune, men i dag privatejet 
beboelse.
Det oprindelige  landsted ”Hummeltoften” kendt til-
bage i 1700-tallet, var på et tidspunkt ejet af  Ditlev 
Gothard Monrad (1811-1887), biskop  og politiker;

Prinsessestiens Konditori. Postkort. Ukendt fotograf og udgiver. Ca. 
1950. Privat samling

Hummeltoftegård. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv. Gunnar Jørgensens 
billedsamling. Lb.nr. B1539. Ukendt fotograf. Ca.  1950

Det nuværende ”Hummeltoften” ligger nu på Hum-
meltoftevej 165, hvor jorden blev solgt fra allerede 
i 1883 til Emil Piper (1856-1928), der opførte en ny 
gård med navnet ”Hummeltoftegård”. Da gården 
blev bygget, lå den på Frederiksdalsvej 100, senere 
fra 1954 Hummeltoftegaardsvej, er nu Hummeltof-
tevej, hvor Hummeltoften er en sidevej. Stuehuset 
til ”Hummeltoftegården” er nu daginstitutionen 
”Børnehuset Humlehuset”. Det gamle ”Hummeltof-
ten” var fra 1946-1991 børnehjem, men nu holder 
institutionen ”Børnehuset Spurvehuset” til på 
landstedet.
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Villa Vi er klar til sommeren
Solsæsonen er her, og Villa Vi er i fuld gang med masser af nye aktiviteter og ting. Læs vide-
re for at høre om de store ting på vej!

Surdejssøndag (og hver dag )med lækkert brød og 
bageværk fra Andersen & Maillard
Det er måske kærlighed ved første bid, når du sætter 
tænderne i de lækre kager og brød, som du kan købe 
i Villa Vi fra og med søndag den 5. juni. I samarbej-
de med Andersen & Maillard - kendt som en af det 
bedst og prisvinder i København med bageriproduk-
tion i Nordhavn - vil Villa Vi have dagligt brød og 
kager til rådighed i cafeen. Du er velkommen til at 
forudbestille surdejsbrød om søndagen.  

Hawaii Brunch
Søndag den 12. juni. 
Tag dine venner og familie med, for Villa Vi sam-
men med lokale musiker The Duo Tones tager til 
Hawaii, og du er inviteret! Kom og slap af på din 
søndag morgen i en tropisk stemning - scenen vil 
blive sat til din tidsrejse til Hawaii omkring 1940.  
Du vil kunne nappe til din Villa Vi brunchtallerken 
med et særligt hawaiiansk twist, mens du svajer til 
duoens eksotiske musiktoner. Børnene vil lege i 

sandkassen og lære at danse hula, mens du smiler 
med en tropisk morgenfrisk drik i hånden.

Reserver dit bord:
Denne drøm kommer til live søndag den 12. juni. 
Reserver din plads ved at sende en mail (med antal-
let af gæster) til hej@villavi.dk. Prisen er 249,- pr 
voksen og børn over 6 år. For børn under 6 år er 
prisen 99,-. Denne pris er inkluderer brunchtaller-
ken og koncerten. 

 
Yoga flow og brunch 
Vågn op og giv dagen et god-morgenkram på en 
helt ny måde: Tag med til morgen mini-retreat hos 
Villa Vi.
Med ønsket om at kunne tilbyde dig den allerbedste 
start på dagen har vi sat rammerne og atmosfæren 
for en hyggelig ”retreat”-morgen med start kl. 8.00. 
Formiddagen starter med timen fra 8-9.15 efterfulgt 
af brunch, der kan nydes i caféen eller udendørs i 
solskinnet i dit eget tempo. 
Hold øje med vores sociale medier og se hvornår vi 
afholder mini-retreats
 
Kreative Værksted er i gang
En række kreative kurser er ved at blive booket i 
vores hyggelige værkstedslokale:
 
Kursus i Stenmaling

Lørdag 4. Juni 10-12.30
Dette kursus i stenmaling er for begyndere 
og dem, der måske har prøvet denne type ma-
leri, men gerne vil have yderligere instruk-
tion og tid til at finpudse deres færdigheder.                                                  
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Ingen tidligere erfaringer er nødvendige. Du skal 
bare være i stand til at holde prikkeværktøjet (sva-
rende til en kuglepen), have tålmodighed og evnen 
til at fokusere .

Det er en perfekt mulighed for at deltage med en 
veninde eller mor/datter/søn. Minimumsalderen er 
8 år.
Din instruktør, Hofi, vil tage sig af alt, hvad du skal 
bruge til kurset. Stenene du vil male på er hjertefor-
mede støbte sten i gips, men du kan også medbrin-
ge dine egne sten. Måske har du nogle favoritter, du 
har samlet fra stranden. 
 
Hofi (også kendt som HofiArt) er islandsk kunstner, 
der har boet i Danmark i 10 år. Hun kombinerer sin 
kærlighed til at forbinde sig med mennesker, natu-
ren og meditation i sit kunstværk. Du vil komme til 
at føle dig styrket af den blide og støttende karakter 
af hendes undervisning.
Booke din plads ved at Mobilepay 375,- kr til Villa 
Vi på 348289 og skriv ”stenmaling”.

 Lær at lave smukke og unikke blomster 
af crepepapir

Lørdag 11. juni 10.00-12.30
Kom alene eller tag venner med til en hyggelig og 
kreativ formiddag i kunstens tegn.
Vi skaber hver vores flotte blomst, lærer de almin-
delige tricks og teknikker fra underviser Didde 
Holst Christensen, disse teknikker kan bruges til 
mange forskellige blomster fremadrettet.
Ingen erfaring er nødvendig, og alle kommer hjem 
med hver deres smukke blomst. Alle materialer er 
inkluderet. Minimumsalder 12 år.
Booke din plads ved at Mobilepay 395,- kr til Villa 
Vi på 348289 og skriv ”papirblomst”.

VELKOMMEN
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Livskvalitet og det gode liv for krop og sjæl
Åbent hus hos behandlerne i Virumgade 7

Er der også noget i dit liv, der trykker? En krop, der 
gør ondt, eller er i alarmberedskab? Eller områder af 
livet, som du ønsker var anderledes? 

Måske har du, som andre der kommer i Virumgade 
7, også ind imellem svært ved at mærke dig selv og 
føler, at du bare løber rundt i hamsterhjulet. 

Til åbent hus hos behandlerne i Virumgade 7 kan du 
gå på opdagelse hos de forskellige behandlere og 
blive inspireret til et liv, hvor det ikke behøver at være 
sådan. Hver halve time er der et nyt oplæg, hvor du 
kan høre hvordan hhv zoneterapeuten, healeren, par-
terapeuten og den æstetiske behandler arbejder. 

Og du har mulighed for at få en personlig og helt 
uforpligtende snak med dem omkring din situation for 
at høre, hvad de kan gøre for dig. 

Som ekstra bonus vil der i løbet af dagen være kon-
kurrencer, du kan deltage i og helt særlige åbent-hus-
tilbud, du kan nyde godt af.

Vi glæder os til at se dig den 11. juni!

Kærlige hilsner
Behandlerne i Virumgade 7
Malene Siwmark, Sisse Dam, Susan Thygesen og 
Tilde Sommerbjerg

Dagens program

Kl. 10:30 Dørene åbner

Kl. 11:00: Zoneterapeut og nerverefleksolog 
Sisse Dam
Du har sikkert hørt om zoneterapi, men hvad 
er det egentligt? Kom og hør nærmere og bliv 
klogere på zoneterapien. Sisse fortæller også om 
nerverefleksologi, som er mindre kendt i Dan-
mark, men vokser stærkt frem. Nervereflekso-
logien er en slags overbygning til zoneterapien, 
hvor man går direkte ind og arbejde med nerver-
ne.
Ifm oplægget trækkes der lod om en gratis be-
handling hos Sisse (værdi: 600 kr)

Kl. 11:30 Clairvoyant healer Malene Siwmark
Hør om, hvad healing er, og hvordan den skaber 
balance i hele dit energisystem; fysisk, mentalt 
og følelsesmæssigt. Hør Malene fortælle, hvor-
dan hun kombinerer healing, clairvoyance og 
samtale, når hun behandler. Vi kommer også en 
tur omkring chakraerne (vores energicentre), vi 
skal tale om fysisk healing versus fjernhealing, 
og sammen skal vi lege lidt med energien.
Ifm med oplægget trækkes der lod om en gratis 
fysisk healing med clairvoyance (værdi: 1.350 
kr).
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Kl. 12:00 Parterapeut og psykoterapeut Tilde Som-
merbjerg
Er der også gået hverdag i dit og jeres parforhold? 
Og fylder de små konflikter og frustrationer mere 
end nærheden og kærligheden til hinanden? Så 
kom og hør, hvordan parforholdet i stedet bliver 
et trygt og kærligt sted med mulighed for at vågne 
op og vokse sammen, når Tilde fortæller og tager 
dig med på en lille oplevelse, der viser dig en skøn 
måde at være i et parforhold på.  
Ifm med oplægget trækkes der lod om en fribil-
let til Tildes workshop; Det spirituelle parforhold 
(værdi: 600 kr) 

Kl. 12:30 Æstetisk behandler Susan Thygesen
Mød Susan til en uforpligtende snak om klinikkens 
forskellige typer af behandlinger. Udover de mere 
velkendte som ”fjernelse af bekymringsrynker” 
og ”læbekorrektion” er der meget mere, der kan 
behandles æstetisk. Det kan f.eks. være en vigende 
hage, øreflipper, der er blevet lange, mørke rande 
under øjnene eller pletvis skaldethed. Vi arbejder 
altid ud fra princippet ”less is more”, der giver de 
mest naturlige resultater. Alle forundersøgelser er 
uforpligtende og gratis.
Ifm oplægget trækkes der lod om en gratis Micro-
needling behandling med vitaminer og hyaluronsy-
re (værdi: 1.500 kr)
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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

KidZ Watersport Camp ved Fribadet
29. JUN. KL. 09.00 – 1. JUL. KL. 15.00.

Her får dit barn mulighed for at prøve et hav 
af vandsportsaktiviteter såsom Windsurf, Wing 
Surf, SUP, Kite, Kayak, parkour på vandet, team 
building og meget andet. Og har dit barn allerede 
lidt erfaring, er denne camp en god mulighed for 
at forbedre de tekniske færdigheder.

Der er et begrænset antal pladser.
Aldersgrænsen er 8-14 år. 

For at sikre dig en plads, kan du allerede nu booke 
din billet. 

Læs mere og bestil billetter her:

https://windsurf.camp/portfolio-item/kidz-camp-vi-
rum/?fbclid=IwAR0fyX0oc2uDVFTyn-uvfBV7P-
9PZHcMS89dggMHjK7ol2H9aM3I1tsqPa48

Pressemeddelelse
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Fælles pinsegudstjeneste i Sorgenfri Slotspark
Efter et par års pause grundet Corona afholdes der 
igen fælles friluftsgudstjeneste, denne gang i Sor-
genfri Slotshave umiddelbart bag Sorgenfri Slot. 
Gudstjenesten bliver til i et samarbejde mellem 
sognene i Kgs. Lyngby Provsti, og der sættes alle 
sejl til for at lave en festlig pinsegudstjeneste i det 
fri, hvor ord og musik, himmel og jord, ånd og liv 
indgår i skøn blanding. Efter gudstjenesten vil der 
være kaffe og kage. 

Hvis du vil synge med i pinsekoret, kan du tilmel-
de dig til organist kan man henvende sig til Knud 
Rasmussen på knudrasmussen@myself.com. 

Den fælles pinsegudstjeneste finder sted 2. pinse-
dag, mandag d. 6 juni kl. 11.00

Baby skal da også have genbrugstøj
Af Kim Engelbrechtsen

Forleden fik jeg besøg af Janne, som skal købe 
genbrugstøj i et år, hvilket jeg har skrevet om i et 
tidligere nummer af avisen. 
Hun har netop afleveret en rapport til Røde Kors 
om, hvordan det går med genbruge. Og det går rig-
tig fint, siger hun. Hendes mor og moster er hoppet 
med på bølgen, og de har i den seneste tid navnlig 
købt tøj til familiens kommende medlem, en lille 
pige, der ser dagens lys om godt en uge på Rigsho-
spitalet.
-Jeg køber selv babytøj i genbrugsbutikker, og jeg 
har også fået en del tøj gratis via Facebooksiderne 
”Virum/Sorgenfri By - Vi hjælper hinanden” og 
”Virumpigerne”. Jeg vil senere give dette pigetøj 
tilbage, så andre kan få glæde af det, og for at gøre 
mit til, at klimaet ikke belastes så meget. Det er jo 
netop ideen med, at jeg er blevet genbruger, sagde 
Janne, som har lovet at komme ned på redaktionen 
med sin lille pige, om en måned, når næste rapport 
skal indsendes til Røde Kors. 

Herreskjorter er dejligt løse omkring min store mave, siger Janne.

Klar til fælles piunsegudstjeneste i Sorgenfri Slotspark
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Sommerhøjskole
Mandag den 20. – onsdag den 22. juni
Når verden tager en drejning
Pludselig har verden ændret sig. Med pandemien 
mærkede vi det med det samme. Andre gange går 
der lidt tid, før vi kan se, at vi selv og verden har 
taget en ændring. Om personlige, historiske, politi-
ske, religiøse omvendinger.
Tilmelding på telefon: 45 87 53 76 fra 4. maj.  
Pris: 850 kr.

Koncert med Caroline Amalie koret
Fredag den 10/6 kl. 17.00
Som en del af seniorfestivalen i år, kan man i Lyng-
by kirke opleve Caroline Amalie Koret synge a 
cappella kormusik af Felix og Fanny Mendelssohn 
og Brahm samt danske sommersange. 
Pensionister i Skolen deltager også og fortæller om 
deres arbejde.

Menighedsmøde i kirken
Søndag 12/6 efter højmessen
Menighedsrådets årlige orienteringsmøde. 
Her fortælles om kirkens aktiviteter, planer og øko-
nomi. 
Stil gerne spørgsmål til menighedsrådets arbejde. 
Med en let servering.

Konfirmandintro
Torsdag 16/6 kl. 17.00-18.00
Skal du konfirmeres i 2023?
Så kom til konfirmandintro i kirken for alle kom-
mende konfirmander og jeres forældre.
Tilmelding til konfirmandundervisning på vores 
hjemmeside www.lyngby-kirke.dk. 

Sangeftermiddag i kirken
17/6 kl. 14.00-16.00
Som en del af seniorfestivalen fylder vi kirken med 
sang og musik.
Smør stemmebåndene og syng med.
Vi drikker kaffe og spiser kage på kirkebakken 
efterfølgende.

Lyngby Lokalhistorisk Dag
Lørdag 20/8 kl. 11.00-17.00
Optog, foredrag, oplæsning, optræden, udstillinger, 
byvandringer mv. på forskellige lokaliteter i Lyng-
by.
Vi deltager med en rundvisning i kirken af Jørgen 
Demant kl. 13.30-14.30 samt et foredrag og en bod 
på Lindegaarden.
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Kan man tale med skulpturer? 
I juni måned får Virum Kirkes Kirkeklub, et fritids-
tilbud for de 10-14 årige, besøg af Søren fra Kunst 
ud til Folket, når hele klubben skal på udflugt.
Kunsten giver fantasien frit spil
Turen går til den smukke park ved Sophienholm, 
hvor vi skal gå på opdagelse i parken. Her skal vi 
bl.a. finde alle de skulpturer og kunstværker, der 
omkring i parken. De er ikke alle sammen, hvad de 
ser ud til, og måske ligger der flere historier og fort-
ællinger gemt i dem, end man lige går rundt og tror. 
Sammen med  Søren fra Kunst ud til Folket, skal 
klubbens medlemmer være med til at finde på skøre 
samtaler, sange og sørøverhistorier ud af kunstvær-
kerne. 

Det er gratis at være med, men kræver tilmelding 
på virumkirke.dk senest d. 13. juni.
Kunst ud til Folket åbner værkerne op
Kunst ud til Folket arbejder med kunstformidling, 
og med koncerter, gadeteater og interaktion inspi-
rerer de børn og voksne til at bruge deres egen fan-
tasi, når ser på kunst. De har bl.a. lavet Snak med 
skulpturerne, Røverhistorier til kunst, og To ver-

dener mødes, hvor finkultur og danskpop merges, 
og arbejdet med en række skoler, kommuner og 
kunstmuseer. Læs mere om projektet på kunstud-
tilfolket.dk.
Kom med i Kirkeklub og prøv noget nyt!
Kirkeklub er et fritidstilbud til børn mellem 10 og 
14 år. Vi mødes én torsdag aften om måneden, og 
hver gang vi mødes laver vi noget nyt; krea-værk-
steder, filmaftener, sport, spilaftener, film-værkste-
der og meget andet. 
Efter sommerferien starter Kirkeklub op igen i 
september, hvor vi starter med at lave vores egen 
rap-musik sammen med vores gæst Rune. Senere 
skal vi lave halloween-krea og sidst på året kom-
mer DTU science show forbi.
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Virum Gymnasiums Venners jubilæumstræf
Af VGV´s formand Pia Gars

Her en lille reminder til jubilæumselever fra Virum 
Gymnasium (Virum Statsskole)

Traditionen tro inviterer Virum Gymnasiums Ven-
ner til en jubilæumsreception på gymnasiet for 60-, 
50-, 40- og 25 års jubilarer. Hvert år oplever vi glæ-
den ved at se gamle kammerater mødes, så spred 
det gode budskab og så håber vi selvfølgelig at se 
så mange af jer som overhovedet muligt. Lørdag d. 
11. juni 2022 kl. 15 - 19 Kl. 15 Velkomst v/formand 
Pia Gars. 
Gymnasiet byder på et glas vin i studiesalen (den 
gamle teatersal). Efterfølgende vil der blive serveret 
lidt spiseligt og det vil være muligt at købe yderli-
gere drikkevarer i den opstillede bar (egne drikke-
varer må ikke medbringes). Vi håber selvfølgelig 
på godt vejr så I kan sætte jer klassevis forskellige 
steder på skolen – Studiesalen, Astrids gård, lærer-
værelset, indre gård samt rundt på gangene. 
Prisen er 150,00 kr. og overskuddet går til Virum 
Gymnasiets Venner, som støtter nuværende og tidli-
gere elever. 

Ønsker I at invitere gamle lærere (gymnasiet betaler 
for dem) kan Anne Carlsson, ac@edu.virumgym.dk 
kontaktes og vi vil invitere. 
Betaling kan ske via VG´s hjemmeside på følgende 
side: https://virum-gym.dk/studiet/vgv-elevforening/
Betalingsfristen er 29. maj. Kan dette ikke nås, kan 
man skrive til pg@edu.virum-gym.dk

Flot tilslutning til VG elevernes støttemiddag  
for unge Ukrainere
Af uddannelsesleder Pia Gars

VG-eleverne fra Ukraine-udvalget fik stablet et rig-
tig flot arrangement på benene torsdag den 19. maj. 
Der kom lidt over 50 spisende, og der blev samlet 
6456,20 kr. ind. Både lærere, elever og lokalbefolk-
ning bidrog med mad til Buffeten. Lektor Natasja 
Skov, som selv er fra Ukraine, havde hjulpet med 
ukrainske opskrifter til dem der ville binde an med 
dette. Der kom otte unge ukrainere til arrangementet 
og snakken gik mellem de unge. En af vores 1g ele-
ver havde taget en lillebror fra 9. klasse med, og han 
tog sig godt af de helt unge ukrainske drenge, som 

meget gerne ville spille bold udenfor.
VG-eleverne har nu fået etableret nogle grupper på 
de sociale medier, så de kan kontakte de unge ukra-
inere. Med VGV´s overskud på 6.000 kr. fra VGV´s 
café aften er det blevet til 12.456,20 kr. som nu kan 
bruges på sociale arrangementer og udflugter til glæ-
de for de unge ukrainere i samarbejde med VG-ele-
verne.
Vi tænker, at vi allerede efter sommerferien vil lave 
et nyt arrangement af samme kaliber, hvor vi samler 
flere penge ind til glæde for de unge. Skulle der være 
læsere her i dette blad, som gerne vil støtte med pen-
ge til arrangementer til fordel for de unge ukrainere, 
kan de indbetale på MobilePay nr. 502215, i kom-
mentarfeltet skal der skrives U. Både små og store 
beløb er velkomne.

De første studenter fra Virum Statsskole i 1960 samlet til sidste års træf
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Tirsdag den 24. maj var sidste skoledag for 3g og 4 g – eleverne på Virum Gymnasium.

De fleste elever havde et par modulers undervisning, 
hvorefter de samledes med deres klasselærere for at 
sige rigtigt farvel. Herefter dansede de traditionen 
tro de tre kendte folkedanse, som alle elever begyn-
der deres VG-liv med i 1g. Eleverne var klædt ud i 
forskellige farver, så det blev et dejligt syn i Ydre 
Gård. Efter dansen som blev ledet flot af lektor An-
ders Løchte og et par dansevante idrætslærere, blev 
der konkurreret klasserne imellem. Det blev 3k, som 
løb af med sejren til stor jubel. Alle eleverne sluttede 
af i Studiesalen med deres elskede lærerband og lidt 
at drikke. Det blev et meget fint arrangement, som 
sikkert fortsatte forskellige steder i Virum og Lyng-
bys haver.

Den skriftlige eksamen i dansk er overstået den 18. 
maj og snart går det løs med SRP-eksaminer og alle 
andre eksaminer. Mandag den 20. juni bliver de 
første studenter færdige og onsdag den 22. juni får 
de sidste elever deres hue sat på om eftermiddagen. 
Dette bliver fejret med en stor studenterfest for alle 
studenter og deres lærere onsdag aften. Fredag den 
24. juni holdes den traditionsrige dimension kl. 10 

i VG-hallen med alle studenter, lærere og forældre. 
Her bliver både musik fra eleverne, tale fra rektor 
Mette Kynemund og selvfølgelig også en tale fra ele-
verne. Herefter går turen ud til de flot pyntede vogne, 
som alle 1g eleverne har pyntet og rundturen begyn-
der ud til alle de spændt ventende forældre. Held og 
lykke til alle.

Sidste skoledag for 3.g på Virum Gymnasium

De første studenter fra Virum Statsskole i 1960 samlet til sidste års træf
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Fra lørdag den 28. maj har Lyngby Kunstforening 
en udstilling med værker af billedkunstneren Mal-
te Klagenberg i Portnerboligen ved Sophienholm.

Med udstillingen ”Fragmenter af forstaden” 
ønsker Malte Klagenberg at udfordre de mere 
eller mindre synlige grænser, der indskrænker 
forstadsbeboernes sameksistens. Forstaden er 
måske det sted med størst diversitet i befolknings-
sammensætningen. Dog ikke mangfoldigt blandet 
som i byen, men derimod opdelt i monokulturelle 
enklaver. Der er tilsyneladende grænser, bygget 
af fordomme og frygt for det ukendte, forskellige 
livsvilkår, alder og ulige status i samfundet.
Udstillingen omfatter koldnålsraderinger, foto-
gravure, blyantstegninger, digitalt print på pusle-
spil og et gravure værk på kobber. Den er første 
del af en trilogi med fællestitlen ”Ekkoland”.

Malte Klagenberg er uddannet grafisk tegner fra 
Det Jyske Kunstakademi i Aarhus og Kungliga 
Konsthögskolan i Stockholm. Han har udstillet i 
udlandet, bl.a. i USA, Portugal, Norge og Italien. 
I Danmark har han bl.a. udstillet i Nikolaj Kunst-
hal og i Danske Grafikeres Hus, begge i Køben-
havn. Endvidere har han udført udsmykningsop-
gaver på en legeplads ved institutionen Kolbøtten 
og i en børnehave, begge i Aarhus.

Et kunstnerisk blik på forstaden
Udstillingen i Portnerboligen ved Sophienholm, Ny-
brovej 401, Kgs. Lyngby, slutter søndag den 19. juni. 
Der er åbent tirsdag til søndag kl. 12-15. Mandag 
lukket, også mandag den 6. juni (2. pinsedag). Der er 

”Drømme til salg”, Foto: Malte Klangenberg

Af Karin Sandvad
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Ny cykelsti på Grønnevej

Kort nyt

Tekst og foto: Kim Engelbrechtsen

Strækningen mellem Virum Torv og kommunegræn-
sen til Rudersdal kommune får nu en rigtig cykelsti 
med en normal bredde og kantsten i stedet for de 
nuværende cykelbaner, der kun er malet med hvidt 
på vejen. Som gammel cyklist kan jeg kun hilse det 
velkomment og tilføje, at det vist er på tide. 
Projektet har fået et tilskud på knap tre millioner fra 
staten, der i alt har bevilget 200 millioner kroner til i 
alt 39 cykelprojekter på tværs af landet.
Den 700 meter lange strækning på Grønnevej, har 
længe været et ”missing link” i Lyngby-Taarbæk 
kommunes cykelstinetværk. Den har i dag status 
som sekundær trafikvej. Men nu kommer der altså 
enkeltrettede cykelstier som en del af delt sti med en 
cykelstibredde på 1,75 m og fortov på 1,35 m. Cy-
kelstien opnår dermed vejledende normal bredde for 
cykelsti som del af delt sti. De enkeltrettede cykelsti-
er anlægges i asfalt og adskilles af en kantsten mod 
kørebanen.

Drengen her kan se frem til, at der kommer en rigtig cykelsti efter 
lyskrydset

Designmarked på Kærgården
Af Kim Engelbrechtsen

Søndag den 19. juni kl. 10-16 finder årets design-
marked sted. Her åbner Kærgårdens gårdsplads 
op for cirka 20 håndplukkede udstillere samt en 
masse glade gæster. Adressen er Virumgade 24 – 
lige ved Virum Gadekær.
Her kan du tilmelde dig og følge med i takt med, 
at udstillerne og deres bæredygtige produkter 
offentliggøres. 
https://www.facebook.com/
events/3914663248759045/?ref=newsfeed
Der er gratis adgang for alle. 

Fra et tidligere marked på Kærgården, der ligger ved Virum 
Gadekær

Ny slikbutik på Sorgenfri Torv 
 
10 juni åbner den nye slikbutik på Sorgenfri 
Torv. 
Det tidligere apotek på nordtorvet er ved at blive 
omdannet til et slikparadis for de lokale slikmun-
de - så er du til tag selv slik,  så kan du glæde dig 
til denne nye butik åbner.

Pyt kongen er på vej med bog nr. 10.
Redaktionen havde forleden besøg af Hen-
rik-Høyer Hansen som er forfatter til de velkend-
te PYT-bøger. 
I næste nr. af avisen bringer vi et interview med 
forfatteren der også har masser af andet på pro-
grammet. 
Henrik Høyer-Hansen er foredragsholder men 
bruger megen af sin fritid på bl.a. at undervise 
ukrainere, arbejder frivilligt på et plejehjem og i 
en børneinstitution en gang om ugen
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Kort nyt
Venner Viser Vej
Af Kim Engelbrechtsen

Ekstra puljemidler til socialt arbejde

Som frivillig kan du f.eks. introducere flygtninge til 
lokalsamfundets muligheder og åbne døren til fod-
boldklubben eller andre lokale fællesskaber og so-
ciale netværk. Det kan også være, der er behov for 
en hånd med NemID eller AULA, til jobsøgningen 
eller forståelse af breve fra Udlændingestyrelsen.
Ifølge Røde Kors var der ved udgangen af 2020 
over 6.000 personer med flygtningebaggrund i et 
aktivt match med frivillige venner og venskabsfa-
milier. 
Her kan du læse mere om, hvordan du bliver frivil-
lig: 
https://www.rodekors.dk/venner-viser-vej/bliv-fri-
villig

Lyngby-Taarbæk Kommune har afsat en pulje på 
170.000 kr. til støtte af frivilligt socialt arbejde i 
2022. Puljen kan søges af frivillige sociale for-
eninger, selvhjælpsgrupper, netværk eller borger-
grupper i Lyngby-Taarbæk Kommune til frivillige 
sociale aktiviteter målrettet sårbare borgere. Læs 
mere her:  www.ltk.dk/oplevelser-og-fritid/sport-og-
fritid/frivillighed/ekstra-puljemidler-til-frivilligt-so-
cialt-arbejde-2022

World Wide Knit in Public Day

Lørdag den 11. juni har forretningen Knit & Nurse 
på Grønnevej en lille strikkeevent.  
Det drejer sig om, at man vil få så mange som mu-
ligt til at strikke i det offentlige rum. 
Det er oprindelig et event der kommer fra Australi-
en. 
Arrangementet foregår udfor forretningen på Grøn-
nevej 85, hvor man vil kunne købe kaffe og kage 
for 60,- kr. og forretningen fortæller, at der til de 
første 50, der deltager, medfølger en goodie bag.
Arrangementet foregår ml. kl. 10 og 16.  
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Kort nyt

Navne
Forhenværende tandlæge, Anne Lise Kurland, 
fylder 85 år.
Anne Lise, eller Lis i daglig tale, er en rigtig 
Virumborger, dog med lidt fravær ind i mellem, 
men altid tilbage til Virum. Født i Virumstræ-
de, men ellers hele sin barndom og ungdom på 
Parcelvej, først i nr. 175, men så på Virum Skole, 
som datter af den meget afholdte pedel, Aksel 
Carlson.
Lis har siden sin barndom været meget musi-
kalsk. Først var det klaveret, siden harmonika, 
for det var for svært at slæbe rundt på et klaver. 
Det musiske lå i øvrigt til hele familien.
Pigen på fotoet med den hvide sløjfe er fødsel-
aren, fotoet er 80 år gammelt og taget i haven på 
Parcelvej. De to fødselsdagsgæster er søstrene 
Block, der mange år senere startede blomster-
butik på Sorgenfri Torv. Den unge dame i bar-

nevognen er lillesøster Ulla, og den unge mand med 
ryggen til er undertegnede, der også i år ønsker Lis 
hjertelig tillykke med dagen.

Mange hilsener Jørgen E. Petersen  

Loppemarked i Virumgade

Traditionen tro er der loppemarked i Virumgade - i 
år den 11. juni. 
Alle er velkomne til at deltage. Kom i god tid og 
find en plads på gaden. 
Hvis du kommer udefra, skal du blot tage hensyn til 
gadens beboere.
Det er gratis at deltage

Tillykke til vores naboer i Lyngby 
Af Ole Fendt -Foto: Enisa M. Fendt 

Efter en enkelt 
sæson i næstbedste 
række er Lyngby 
BK tilbage i Su-
perligaen med en 
runde tilbage. Efter 
at have spillet 1-1 
mod Nykøbing FC, 
kunne spillerne og 
de medrejsende til-
hængere fra Lyng-
by fejre opryknin-
gen. 



af Birgit Trillingsgaard
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Kære Lexi og Mor!
Har I lyst til at komme til min ni-års fødselsdag på 
søndag?
Vuf Vuf Baxter

Sådan stod der i en mail, mor fik for et par uger siden, 
og naturligvis sagde vi ja, efter at mor havde spurgt 
mig, om jeg havde lyst. 

   ”LYST, hvad tænker du på, Baxter er min allerbed-
ste ven, så selvfølgelig har jeg lyst, men skal Mogens 
ikke også spørges?”

Det blev han, og vi var alle tre ude at købe fødsels-
dagsgaver til Baxter. En brølende ko fra mig, et lille 
pibende og vævert stinkdyr fra Mogens og tre poser 

godbidder fra mor. Åhhhh, det bliver så sjovt at 
give Baxter gaverne og se, om han er lige så dygtig 
til at pakke ud, som jeg er – ellers kan jeg hjælpe 
ham, for jeg er rigtig god til den slags. Det var han 
ikke – dygtig til at pakke ud –  så det glædede mig 
at kunne hjælpe.

  Så er der godbidder               

Tillykke med dagen Baxter

Vores fædre nyder en dejlig brunch

Jeg foretrækker at spise mit slik 

Når Baxter går, snupper jeg pibedyret Puh-ha, det er varmt i dag
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Forleden var det ”Blomstens Dag” i Felix vuggestue, Prinsesseparken. Her var børnenes bedsteforældre 
inviteret til at komme med en plante til deres poder. 
Felix havde på forhånd fortalt mig, at han helst ville have en rød plante. Så på vej til Prinsesseparken kørte 
jeg ned og købte en dybrød Perlagonie i Blomstershoppen på Virum Torv, hvor de travle men hyggelige eks-
pedienter fortalte, at der skam havde været andre ”besser” inde og købe blomster før mig. 
Faktisk holdes Blomstens Dag mange steder i landet, fandt jeg ud af senere. Ideen er da også helt fin. Mor-
mor og Felix fik plantet blomsten, og det var ikke nødvendigt at vande - det sørgede en byge for. Bagefter 
var der kaffe, rødt saftevand, kaffe, småkager med chokolade og ingefær og hygge med pædagoger, børn og 
bedsteforældre.

Blomstens Dag 

Koncentrationen var høj da Perlagonien blev plantet

Purken får lidt hjælp af mormor Besserne søgte ly for regnen, der vandede blomsterne
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GRINEREN
Vi har brug for et grin
EN AF DE gode lune forårsdage gik jeg tur på Grønnevej og 
kom forbi Hummeltofteskolen, hvis vinduer stod på vid gab. 
Idet jeg gik forbi lød der pludselig en lærerstemme indefra en af 
klasserne:
 - Hans, hvor ligger Asien?
 - Øh... så fulgte en længere pause, inden Hans fortsatte med klar 
stemme, på min leverpostejmad.

BENTE OG KIM KOM fortalte, at de nu endelig havde fået noget at bo 
i, nemlig en gammel præstegård med 14 værelser, og så havde de været 
så heldige oveni, at vinde et helt møblement til et værelse, i en af disse 
hersens vaskepulverkonkurrencer.
 - Ser man det, lød det fra  os. Der har I da været heldige. Men hvad har 
I så i de mange andre værelser?
 - Vaskepulver.....

FRA GENTOFTE SYGEHUS fortælles denne søde historie om 
Susan, der kom til at tage fejl af sine P-piller og Sakkarin-tablet-
terne. I dag har hun det sødeste barn, der nogensinde er født på 
sygehuset.

OG SÅ EN AF DE MERE HORIZONTALE; nemlig fra det spanske 
rige, hvor konen siger:
 - Nå! Ved du måske, hvad ”nej” hedder på spansk? da hendes mand 
kom ind på hotelværelset, og overraskede hende i sengen med tjene-
ren fra feriehotellet.
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Er du medlem af Virum-Sorgenfr Handels- og Borger-
forening, får du rabat på alle dine annoncer. 
Dog ikke annoncer der i forvejen er omfattet af en rabat 

Privatannonce under borger-borger,  
max 20 ord: 200,- kr 
 
Navnenyt er gratis. (FØdselsdage, bryllupper, dødsfald)
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genfri, Brugsen på Parcelvej, REMA 1000, Føtex, Igen på 
Virum Torv , postbutikken på Grønnevej samt på redaktio-
nen, Sorgenfri Torv 4. 
Oplag ca. 1800 efter behov 
Distribueres digitalt med en rækkevidde op til 10.000 
brugere. 
Udleveres endvidere til biblioteker, skoler, forretninger, 
venteværelser og institutioner i Virum, Sorgenfri, Brede og 
omegn.
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Om Virum-Sorgenfri Avis. 
 
Virum-Sorgenfri Avis er udelukkende drevet af frivilli-
ge. 
Der er derfor kun omkostninger til produktion af den 
trykte avis, samt driftsomkostninger til møder, program-
mer m.m. 
Avisen har altid behov for midler gennem annoncering 
og private sponsorer. 
Du kan sende et bidrag på Mob. pay: 525099 
 
Vil du være en del af avisen, er du altid velkommen til 
at kontakte os. 
Du behøver ikke i forvejen have kendskab til avispro-
duktion - blot du har lyst til at gøre en indsats. 
 
Du er også altid velkommen til at kontakte redaktionen 
med et tip, hvis du ved, der sker noget specielt eller 
spændende i området. 
 
Det du kan bidrage med er enten som freelance eller en 
fast del af redaktionen: 
 
Vi har brug for: Fotografer, journalister, tegnere, ud-
bringere, sælgere og meget mere.

Film og TV-produktion 
 
Ved siden af avisfremstilling har vi også mulighed for 
at lave levende billeder.
 
Takket være en bevilling fra Veluxfonden har vi købt 
udstyr, så vi kan lave film og tv produktion som fore-
går under navnet Virum-Sorgenfri medier. 
Du kan se, hvad der indtil videre er optaget ved at gå 
ind på vores you tube kanal. 
 
Frivillige søges 
 
Ønsker du at lave film og TV - er du altid velkommen 
til at kontakte os, så du kan blive en del af teamet. 
 
Så snart vi har frivillige medarbejdere nok, vil vi 
udvikle vores film og TV del mere til stor gavn for 
lokalsamfundet. 
 
Kontakt os på mail: post@virumsorgenfriavis.dk  
eller på tlf: 60667626 
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