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Vi besøgte en af Halds Saloner og 
fandt dette unikke par 
Læs side 6

Kaj Otto Thomassen udstiller ved 
Lyngby Kunstforenings 70 års 
jubilæum. Læs side 8

Grill og banko på Virumgaard. 
Læs side  9

Skolernes for-
årsudstilling 
blev åbnet af  
borgmester  
Sofia Osmani
Lea (Billedet) fik en præ-
mie, fordi hun havde teg-
net et flot billede, der blev 
brugt til udstillingens pla-
kat. Se i øvrigt flere af de 
andre flotte kunstværker 
som de lokale skoler hav-
de bidraget til. 
 
Se mere på side 4
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Hans-Jørgen Bundgaard.
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MAGT
   Der er ingen af os, der er i tvivl om, at Putin i øje-
blikket bruger sin magt til at få nye landvindinger 
ved at forsøge at indlemme Ukraine i Rusland.
Men hvad er magt egentlig for en størrelse? 
     Ved færgen føler man virkelig, at matrosen har 
en vis magt til at bestemme over bilisterne – hvil-
ken retning han skal sende dem i. Han ser nogen 
gange stolt ud over den magt, han har i sit job 
– måske det holder op, når han kommer hjem til ko-
nen, som til daglig har en magt til at styre køkkenet 
og bestemme hvad middagen skal være.
     Vi kender den alle sammen fra vores dagligdag.
I skolen har skoleinspektøren en vis magt over sine 
lærere og lærerne over sine elever.
I de lokale supermarkeder har lederen/ejeren en 
vis magt over sine ansatte, hundeejeren udfører en 
vis magt, når man skal bestemme over sin hund og 
politimanden har en vis magt til at skrive en bøde 
eller irettesætte en person, der gør noget forkert.
Jeg har selv i mange år været virksomhedsleder 
med mange ansatte og havde en vis magt over mine 
medarbejdere og inviterer jeg til en rund fødsels-
dag, bruger jeg min magt til at placere gæsterne på 
en ganske bestemt plads.
    Kongen eller dronningen har megen magt, da en 
lov kun gælder med statsoverhovedet underskrift, 
om end det i virkeligheden er regeringen og stats-
ministeren, der har den egentlige magt.
I vores kommune er det jo Sofia Osmani, der som 
borgmester har den største magt i kommunen. Hun  
har jo en vis magt over de andre i kommunalbesty-
relsen, som jo hver især har magt over de udvalg, 
de sidder i – ikke mindst formændene.
    Når vi taler om magt, er der vel også tale om, at 
jo højere man sidder i et hierarki jo mere magt har 
man – men hvordan bruger man så sin magt? I et 
demokrati som vores er man vant til, at man taler 
om tingene og så vidt muligt hører på et flertal  der 

helst skal være så stort 
som muligt så man i 
fællesskab har  magten 
og udøver den – vi er 
vant til at have en vis 
indflydelse på det liv, vi 
lever, og ikke blot lader 
magthaverne bestemme.
   Sådan er det ikke i en 
stor del af verden – her 
har magthaverne ingen 
tiltro til, at borgerne 
selv kan have indfly-
delse og i fællesskab 
beslutte, hvordan man gør tingene.
   Min pointe er her, at når jeg går ud og handler, så-
beslutter jeg selv, hvad jeg vil have – måske efter en 
dialog med familien – forestil dig ad du bliver dikte-
ret alt, hvad du skal gøre og mene og i øvrigt kun må 
se de TV programmer, andre vælger for dig.
   Det er derfor, vi i seneste nummer af avisen op-
fordrede til, at der skulle lys i vinduerne for den 
frihed vi har i Danmark. Den vestlige verden er unik 
i forhold til store dele af verden og den frihed må vi 
fortælle, at vi vil have. Vi vil ikke have, at andre skal 
bestemme over, hvad vi skal og må.
   Som søn af en tidligere frihedskæmper har jeg altid 
fulgt traditionen med lys i vinduerne 4. maj, og jeg 
ville sådan ønske, at den tradition ville række meget 
længere ud, så den generation, der i dag er vokset op 
med friheden som en naturlighed – næste år sætter 
lys i vinduerne. 
Den frihed, vi siden anden verdenskrig har haft som 
en selvfølge, kan vi ikke tage for givet, med mindre 
vi alle sammen vil sikre at freden som vores forældre 
og bedsteforældre har kæmpet for, skal bevares og så 
til de kommende generationer.
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Skolernes forårsudstilling 
Mange kreative børn fra byens skoler viste deres værker frem
Tekst og foto: Hans-Jørgen Bundgaard

Søndag i sidste uge var der fernisering på Stads-
biblioteket i Lyngby - der var tale om skolernes 
forårsudstilling, hvor rigtig mange elever fra Vi-
rum og Sorgenfri havde været aktive kunstnere.
Børnebibliotekar Sophie Fuglesang bød velkom-
men og borgmester Sofia Osmani klippede den 
lyserøde snor over som tegn på, at udstillingen 
var åben. I sin tale roste hun de mange børn, der 
havde været aktive med de flotte billeder, skulp-
turer, tegninger m.m., som var udstillet. 
Hun sagde, at det måske var et af de børn, der 
udstillede her i dag, der senere i livet ville udstil-
le på f.eks. Sophienholm.
I dagens anledning havde hun taget sin borgme-

sterkæde på, for det var jo en fornem fernisering ligesom 
de voksnes fortalte borgmesteren:
En af eleverne havde tegnet plakaten til udstillingen og 
inden snoren blev klippet  blev Lea Elbs Vinkel, der går i 4. 
klasse på Hummeltofteskolen, kåret for sin flotte tegning.
Mange var mødt frem denne søndag formiddag for at se 
udstillingen – størstedelen var dog mest de kunstneriske 
børn og deres forældre.
Udstillingen kan ses frem til 29. maj.

Borgmester Sofia Osmani klipper snoren
Lea Elbs Vinkel får overrakt sin gave af borgmester Sofia Osmani

Stort publikum til ferniseringen

Plakaten, tegnet af Lea Elbs Vinkel
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Skolernes forårsudstilling på Stadsbiblioteket

Hulen i træet - Hummeltofteskolen 3. B.

Skraldekunst 
Virum Skole 3. E.

Bevingede dyr - Fuglsanggårdsskolen 6. årgang

Træarbejde - Gruppeordningen

Furesømarkerne, 
Hummeltoftekskolen 
9. klasse

Planterne rykker ind. 9. K., Hummeltofteskolen

Frit efter 
Pablo Picasso 
Gruppeordningen 
5-6. klasse
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Italiensk hos Halds Saloner

Halds saloner har gennem en årrække slået sig fast 
med et væld af spændende arrangementer, mest 
foredrag, men har også ind imellem andre spæn-
dende arrangementer på programmet.
I slutningen af april var  et af disse arrangementer.
Der var indkaldt til en aften i Italiens tegn – hvor 
Frilandsmuseets Restaurant sammen med Birgit 
Hald var vært ved et storslået arrangement.
Ved indgangen blev vi budt velkommen af en 
nonne og en kardinal, der førte os gennem en 
forrygende aften med vinsmagning af italienske 

vine, vel organiseret af to medarbejdere fra Holte 
Vinlager.
Restauranten var fyldt, og de ca. 60 gæster fik et 
fint indblik i de specielle italienske vine.
Middagen bestod af de bedste italienske retter og 
sluttede (naturligvis) af med Tiramisu meget veltil-
beredt af restaurantens kok. 
Den italienske musik som både ledsagede vins-
magningen men også middagen var vel udført af to 
spillemænd – hvilket var med til at give den bedste 
stemning til en rigtig hyggelig aften.
For at skabe den helt rigtige stemning var lokalet 
prydet, ikke alene med italienske flag, men også va-
sketøj, der var ophængt over bordene, så man følte 

sig hensat til en af de små gader i Rom eller måske 
Venedig.
Det hele startede med, at en sort Ferrari flankerede 
indgangen sammen med flere farverige vespascoo-
tere, en flot ramme om arrangementet.
Halds saloner, der efterhånden har været en aktiv 
del af  vores lokale miljø i Virum og Sorgenfri, har 
rigtig slået sig fast og Birgit Hald (Udklædt som 
nonne), fortalte, at det efterhånden er ca. halvdelen 
af gæsterne, der deltager løbende i hendes saloner 
fra gang til gang. Så man kan efterhånden godt sige 
at Halds Saloner er blevet en institution i lokalom-
rådet.
Birgit Hald er i gang med forberedelserne til ef-
terårssæsonen, og nu er det spændende at se, hvad 
der gemmer sig i programmet, når vi alle kommer 
tilbage fra sommerferie.
Næste gang er emnet Bob Dylan. Journalist og 
musiker Michael Chistophersen holder et musikalsk 
foredrag, hvor han fortæller om Dylans værker og 
fortolker  hans musik. Det foregår den 2. juni, og 
der er stadig få pladser tilbage.
Billetter kan købes på:   www.birgithald.com

Christopher Høyer og Lind Gry, Holte Vinlager

Birgit og Mogens var værter - festligt udklædt

Tekst og foto: Hans-Jørgen Bundgaard

Alt var udsolgt til den spændende italienske aften
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- Godt, at vi råder over Portnerboligen og den 
dejlige have, siger Lis Langvad, der er formand for 
Lyngby Kunstforening
Begavet med et dejligt forårsvejr med sol var der 
et stort opbud af glade og feststemte mennesker i 
Portnerboligen og den tilhørende have på Sophien-
holm fredag, 29. april.
Årsagen var, at Lyngby Kunstforening kunne fejre 
sit 70-års jubilæum samtidig med, at der var ferni-
sering på den maleriudstilling med kunstneren Kaj 
Otto Thomassen, som blev præsenteret i den sene-
ste udgave af Virum-Sorgenfri Avis.
Jubilæumstalen blev selvfølgelig holdt af kunstfor-
eningens formand, Lis Langvad, der fortalte:
- Det hele startede under Lyngby-Taarbæks da-
værende borgmester, Paul Fenneberg, der satte sit 
solide aftryk på vores by. Han blev den foregangs-
mand, der gjorde vores by til et kultur- og kunst-
centrum.  
I den periode blev Lyngby Kunstforening en helt 
naturlig del af etableringen af den kulturelle dags-
orden. Foreningen fik udstillingsplads på Sophien-
holm og ikke mindst på det navnkundige cobraloft 
– det er desværre ikke længere en mulighed, men 

Lyngby Kunstforenings 70-års jubilæum
Tekst: Ruth Jacobsen, foto: Jan Carlsson

som formanden siger:
- Selvom vi ikke har mulighed for at afholde en 
jubilæumsudstilling på Sophienholm, har vi Port-

nerboligen. Den vil vi udnytte fuldt ud, og også den 
dejlige have, som I sidder i lige nu.
Paul Fenneberg kan vi i dag mindes, både som en 
kulturel foregangsmand og borgmester, som satte 
vores by på det kulturelle ’verdenskort’, og som des-
uden også syntes, at Lyngby-Taarbæk skulle markere 
sig ift. anlæggelsen og ikke mindst vedligeholdelsen 
af de grønne områder, noget vi måske nok kan savne 

i dag.
De mange gæster nød selskabet, muligheden for at 
dyrke eksisterende og nye netværk og fællesskabet 
om lidt god mad og drikke.
Tillykke med jubilæet og tak for den dejlige efter-
middag.   

Kunstner Kaj Otto Thomassen

Formand, Lyngby Kunstforening Lis Langvad



Side 9Virum-Sorgenfri Avis • 16. maj 2022

Onsdag d. 4. maj blev der grillet helstegt pattegris, 
lammekølle, nakkefilet og pølser på Plejecenter Vi-
rumgård til beboere og caféens gæster. Grisen blev 
lagt på grillen tidlig morgen, så det hele var klar til 
servering til frokost.
En af Virumgårds personaler og en pårørende til en 
af beboerne havde fået den gode idé, og de to herrer 
passede grillen og grisen og fik skabt et meget vel-
smagende resultat.

Helstegt pattegris på  Virumgård

Solen skinnede fra en skyfri himmel, bordene var 
dækket med røde- og hvidternede duge og humøret 
var højt hos både personale og beboere. Flere be-
boere var ude og kigge til grisen undervejs og nyde 
den gode duft og det gode vejr i gården.
På demensafdelingerne blev der arrangeret dåsekast 
samt boldlege til stor morskab for deltagerne, som 
beviste, at de stadig havde boldøje og kunne slå 

en proper næve. I dagens anledning var der lavet et 
stort gavebord med præmier indsamlet fra de lokale 
forretninger i Sorgenfri. I den forbindelse vil Virum-
gårds demensafdelinger gerne rette en kæmpe tak til 
følgende butikker: IRMA – NETTO – LIDL – Pre-
mier skilte og Greens boghandel, for deres støtte og 
gavmildhed. Det blev virkelig værdsat.
Dagen blev afsluttet med både isvafler og chokola-
de, og herefter gik de fleste beboere fra bordene med 
fyldte maver og et smil på læben…. og så blev der 
ellers sovet en velfortjent middagslur.
Vi siger tak til personale, grillmestre og hjælpere for 
et dejligt arrangement.

Signe Brandt Olmedo Stokic

Allan og Thomas sammen med Lenda, køkkenchef på Virumgård

Signe Brandt Olmedo Stokic (demens aktivitetspraktikant) med 
bankopræmierne

Pattegrisen er snart klar



Virum-Sorgenfri Avis • 16. maj 2022Side 10

af Niels-Kristian Petersen

Lidt lokalhistorie  
Sorgenfri Slotspark/Slotshave.

I sidste nummer af VirumSorgenfriAvisen hand-
lede det om Lottenborg, der vel nærmest er del  af 
dette emne , nemlig Sorgenfri Slotspark eller rettere  
Sorgenfri Slothave, som den egentlig hedder; Lot-
tenborg grænser da lige optil og i tidligere et ofte 
besøgt sted af de kongelige på slottet.

Postkort. Ukendt fotograf og udgiver. Ca. 1910. Privat samling

I Slotsparken kender de fleste til Schweizerhuset 
(også kaldet Tevandshuset),  Schalls Musikhus og 
Norske Hytte på vestsiden af Kongevejen nærmest 
for foden Dansebakken og Dronningens vaskeri.
”Schweizerhuset” - også kaldet ”Tevandshuset” - 
blev bygget af Arveprins Frederik omkring år 1800 
som led i en omdannelse af ”Slotsparken” fra fransk 
til engelsk stil. Det var maleren og arkitekten Nico-
lai Abildgaard, der tegnede huset. Abildgaard har 
dekoreret huset indvendigt. På trods af bygningens 
beskedne dimensioner, regnes den for en arkitekto-
nisk perle. I Arveprins Frederiks tid var der anbragt 
borde og bænke omkring huset, hvor offentligheden 
kunne sidde. Mange kongelige selskaber har fundet 
sted i ”Schweizerhuset”, og i en periode gav Dron-
ning Caroline Amalie husly for nogle forældreløse 
børn i huset. 

Schweizerhuset/Tevandshuset. Foto Henning Andersen. 2021.

Det fortælles, at de engelske tropper i 1807 var 
uindbudte gæster i ”Sorgenfri Slotspark”, hvor de 
kogte og bagte dagen lang i feltkøkkenerne under 
de gamle trækroner ved ”Schweizerhuset”. Huset er 
blevet restaureret indenfor de sidste par år.

En fortæller: ”Da jeg var barn, var området omkring 
Tevandshuset lidt uhyggeligt. Ja, vi kaldte det Hek-
sehuset. Det var rigtigt modigt, hvis man turde kigge 
ind mellem skodderne. Det føltes dog trygt at kælke 
på bakken ned mod Kongevejen; helst i god fart, 
idet vi håbede på, at vi ramte et træ, hvis farten var 
for høj end at flyve ud på vejen. Jeg blev en gang 
trukket hjem på min kælk med en blodtud og hjer-
nerystelse. Det var en gang i 1950’erne. Jeg kører tit 
forbi. Det er altid det første jeg tænker på.  Der var 
Tehus, men jeg husker måske forkert. 
Hvis man lægger sin spadseretur omkring ”Sor-
genfri  Slotspark”, kan man på et tidspunkt se dette 
yndige syn af ”Schalls Musikhus”. Musikhuset blev 
anlagt i 1809 på et mosedrag, der strakte sig langs 
Mølleåen.
Komponisten Claus Nielsen Schall (1757-1835), der 
havde et lyststed oppe i 

Musikhuset. Foto Henning Andersen. 2021
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Bondebyen, drænede arealet og byggede så det lille 
hus, hvor han i fred og ro kunne dyrke sin lidenskab, 
musikken.
Hans kone, Cathrine Margrethe Salathé, yndede ikke 
den højere musik; hun var mest til den lette genre 
som operette og kunne ikke udstå ”den forbandede 
Mozart”, blev det fortalt. Du kan komme tæt på mu-
sikhuset fra Schallsvej langs ”Dronningens Vaskeri”  
eller  benytte opgangen til ”Sorgenfri Slotspark” fra 
Lyngby Hovedgade tæt på ”Møllebo”. 

Ved huset opstillede Schall bautastene for sine ynd-
lingskomponister ”Haydn, Mozart og Gluck.” Senere 
blev der opsat sten for komponisterne ”Romberg, 
Weber og Kuhlau”. Schall og Kuhlau var ikke gode 
venner, så det er næppe Schall selv, der har sat min-
destenen over Kuhlau op?

Dronningens Vaskeri. Foto Henning Andersen. 2018

En lærling fra Bleggaarden, Johan Lawrence, opførte 
i 1794 et blegeri ved Mølleåen og en bolig til sig selv 
i Asylgade , i dag nr. 7. Han fik hjælp til opførelsen af 
staten, da han selv var uden midler. Blegeriet ved åen 
bestod bl. a. af en lille 9-fags bygning, der er identisk 
med den nuværende bygnings ni nordre fag.
John Lawrences levede tilsyneladende over evne, og 
indtægterne ved blegeriet kunne ikke dække hans 
leveomkostninger, hvorfor han efter 6 – 7 år måtte 
opgive driften af blegeriet, der i 1802 blev solgt til na-
boen, koncertmester Claus Schall. Halvandet år senere 
solgte Schall bygningerne videre til grosserer Johan 
Friedrich Tutein, der udbyggede driften ved Mølleåen 
med et kattuntrykkeri.
I 1897 blev kattunfabrikken købt af bl. a. Gottlieb 
Schleisner, der året efter annoncerede den herskabeli-
ge beboelsesbygning i Asylgade til leje som sommer-
bolig.
I 1812 deltes ejendommen: Prins Christian Frederik 

købte kattunfabrikken ved Mølleåen og indret-
tede det til vaskehus for Sorgenfri Slot, og C. L. 
Drewsen overtog ejendommen i Asylgade som 
lyststed.
Bygningerne ved Mølleåen ejes nu af Lyngby-Ta-
arbæk Kommune, der har planer om at sælge de 
historiske bygninger sammen med den nærliggen-
de kulturperle, Schalls musikhus.

Norske huset. Foto Henning Andersen. 2020

”Norske huset” ligger i den del af ”Slotspar-
ken”, der ligger vest for Kongevejen ikke langt 
fra ”Dansebakken”. Huset er bygget i 1809 kort 
før Abildgaards død over en kvadratisk plan af 
sorttjærede bjælker, undtagen på væggene ud 
mod Kongevejen, hvor der er bindingsværk. Byg-
ningen indeholder en sal med et ottekantet loft 
dekoreret med rankelyng med fugle, egekranse 
og frugtkurve i blå bånd. Huset er meget smukt 
indvendigt. og blev i en kort periode brugt til bor-
gerlige vielse, men mangler toiletfaciliteter.
I Sorgenfri Slotspark findes Schalls Musikhus, 
Norske Hytte, og Schweizerhuset, de to sidste 
tegnet af arkitekt Nicolai Abildgaard, men ikke 
mange ved, at der har været et kinesisk tempel til-
skrevet Abildgaard, som arbejdede for Arveprins 
Frederik med Sorgenfri Slotspark
De kinesiske Tempel skulle være opført omkring 
1785 og bygget på en bro i åen ret ud for slottet 
og er beskrevet af en svensk adelsmand Thor 
August Ordencrants i en rejseberetning fra 1806 
omhandlende en tur til Nordsjælland og Køben-
havn.
Han skriver følgende:
”Denne lille Høihed mødte jeg i Haven med sin 
Gouverneur og tvende Hof frøkener. Jeg hilste 
ærbødigt og fik et naadigt Nik af Frøkenerne, som 
vare smukke — med store sorte Fløiels Shawler. 

fortsættes
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Haven har nogle gamle Alleer, men ogsaa deilige 
engelske Gange som snoe sig om en skiøn Bakke 
og langs med den lille Aa, som kommer fra Lyngby 
Søen og længere nede driver adskillige Vandmøller. 
Haven er i mere modern Smag end Hirschholms 
Retheder, med nogle smukke Monumenter og Pry-
delser.
Lyngby-Taarbæk Kommune satte i september 2019 
disse historiske bygninger, ”Schalls Musikhus og 

Tegning Thor August Ordencrants. 1806

Lyngby-Taarbæk Kommune satte i september 2019 
disse historiske bygninger, ”Schalls Musikhus og 
Dronningens Vaskeri” i ”Sorgenfri Slotspark”, til 
salg. Husene blev hurtigt solgt til beboelse med en del 
bestemmelser omkring bevaringsværdige dele i huse 
og på grunden. ”Musikhuset og Dronningens Vaskeri” 
er i dag privat ejet.

 Elever i Virum Gymnasiums Frivillighedsudvalg 
har taget initiativ til at skabe en social kontakt til ca. 
10 ukrainske unge, som er kommet til Lyngby-Taar-
bæk Kommune. Formålet er at give disse unge, som 
er hårdt ramt psykisk af krigen, et pusterum og en 
kontakt til et almindeligt ungeliv. 
Derfor arrangerer eleverne en indsamlingsmiddag 
torsdag den 19. maj, kl. 18.00, hvor forældre og 
andre fra lokalområdet kan melde sig enten til at 
lave mad til fire personer eller deltage i middagen 
mod betaling. 200 kr. for voksne, 100 kr. for børn i 
alderen 10 -18 år. Børn under 10 år er gratis. Til-
melding og betaling via denne hjemmeside: https://
virum-gym.dk/vg-for-ukraine-2/
- Vi har sat et max på 75 personer til middagen. Alle 
penge fra overskuddet på middagen går til sociale 
aktiviteter for vores unge elever og de ukrainske 
unge, fortæller gymnasiets uddannelsesleder Pia 
Gars.

VG holder støttearrangement for unge ukrainere
Overskuddet går til sociale aktiviteter for VG-elever og unge fra Ukraine
Af Kim Engelbrechtsen

Vil du gerne bidrage til at forberede mad til fire 
personer til middagen, skal du kontakte Pia Gars via 
mail: pg@edu.virum-gym.dk eller ringe på  
26 22 40 90. Du kan også kontakte skolens kontor 
på 45 83 21 41.

fortsat
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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

Bob Dylan på Frilandsmuseet
Bare det var så vel, men når han nu ikke selv kom-
mer, kan du komme og opleve en aften om Bob 
Dylan med journalist Michael Chistophersen, jour-
nalist og musiker. 
Arrangementet foregår på Frilandsmuseets Restau-
rant den 2. juni 17.30 - 21.00 hos Halds Saloner. 
 
Små historier - masser af musik - god mad - for-
rygende stemning. 
 
Billetter på www.birgithald.dk - pris: 365,- kr. 
 

Nobelpristageren Bob Dylan
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Donationsliste - Ukrainerbutikken
DONATIONER, VI MODTAGER I BUTIKKEN:(OPDATERET 9. MAJ 2022)

TIL BUTIKKEN:
Borde (gerne klapborde til låns)
Tøjstativer
Bøjler
Fryseposer, toiletpapir og klude/gulvklude

TEKNIK:
Powerbanks
Opladere til Android (nyt og gammelt stik) samt til IPhone
Høretelefoner (både in ear og “hørebøffer”) til både Android og 
Iphone
Føntørrere

TASKER:
Kufferter på hjul (vi har lang venteliste), håndtasker, rygsække, sport-
stasker, toilettasker. (ikke flere skoletasker   )

TOILETARTIKLER MM: (må gerne være fx halvt fyldt, men selv-
følgelig i ok stand. Der mangler også til mænd/teenagere)
Alt i personlig pleje og hygiejne. Creme, shampoo, balsam, make-
up-fjerner, makeup, barberskum og skrabere (både til mænd og 
kvinder), negleklipper, tandbørster, hårfarve osv.
Barbermaskiner

LEG, SPIL OG KREA:
Kortspil (vi tager ikke imod andre spil og puslespil pt)
Perler med perleplader
Kreating til 7-13-årige
Garn, strikkepinde
Bolde/fodbolde, skal være pumpet
Sjippetove
Tusser, farveblyanter i god stand
Blyanter, blyantspidsere, kuglepenne
Papir/blokke/hæfter/notesbøger

DIVERSE:
Paraplyer
Håndspejle/makeupspejle
Vaskepulver
Strygejern

Yogamåtter, mindre træningsudstyr (elastikker, vægte osv)

KØKKENTING: (i god stand uden skår osv)
Tallerkener
Glas og vinglas (ikke cocktail, snaps osv)
Bestik (knive, gafler, skeer, teskeer)
Kaffekrus (ikke gamle stel med underkop og lignende)
Skåle og snackskåle
Gryder m låg og pander (ikke defekt belægning og ikke store suppe-
gryder)
Grydeskeer, paletknive, piskeris
Ildfaste fade
Stavblendere og alm. blendere
Håndmixere
Brødknive, store knive
Urteknive, kartoffelskrællere
Rivejern
Bøtter med låg
Elkedler
Kaffemaskiner, stempelkander
Termokander
Toaster/ brødristere

SKO:
Sneakers, sandaler, klip-klappere til kvinder, børn og teenagere. (ikke 
festsko, støvler, vintersko)

DAMETØJ:
Forårs/sommerjakker, sommerkjoler, nederdele, tynde bluser, t-shirts 
(ikke toppe), Pæne BH-er og trusser, nye strømper og nye underbuk-
ser,
Sommerbukser str. L og XL
(Vi modtager ikke herretøj pt).

TEENAGETØJ:
Piger: Sommerkjoler/ nederdele, sommerjakker, sommerbluser (Ikke 
bukser)
Drenge: Tynde langærmede bluser, shorts, t-shirts og sommerjakker.
Hoodies/sweatshirts til teen-drenge og piger
(Vi mangler ikke sportstøj til børn og teenagere)

1000 tak 
for jeres 
hjælp-
somhed!



Virum-Sorgenfri Avis • 16. maj 2022 Side 15

Vil du donere til Ukraines flygtninge?
Den succesrige ”GRATIS” butik melder ud om donationer

Butik ”Hjælp Ukrainere i Lyngby Taarbæk” har nu 
været i gang i godt 4 uger i det tidligere bibliotek 
på Sorgenfri Torv. Gratisbutikken, hvor ukrainske 
flygtninge kan få tøj, toiletartikler, mm., har vist 
sig at være en stor succes. På en typisk søndag har 
butikken oplevet op mod 300 glade og taknemmelige 
ukrainske flygtninge! Det varmer hjertet at se hvor 
meget en shampoo, en lille notesblok eller en fin 
bluse kan bringe glæde og taknemmelighed!  
Tusind tak for alle jeres donationer  !
 

For at kunne blive ved med at hjælpe er vi dybt 
afhængige af lokalsamfundets fortsatte bidrag.
Vi følger vores brugere tæt og spørger ind til, hvor 
de er i processen med at falde til, blive indkvarte-
ret osv. Derfor begynder der nu at opstå behov for 
køkkenting også.
Lige nu har vi brug for specifikke donationer be-
skrevet på side 14. Dette er for at undgå, at vi kom-
mer til at ligge inde med en masse, der tager plads, 
men som vi ikke kan komme af med.
Donationer kan afleveres i butikken søndage fra 
16-18. 
For at undgå at drukne i ting, vi allerede har meget 
af, er det vigtigt at kigge nøje på listen. Ellers druk-
ner vi, og kan ikke følge med i forhold til sortering. 
Vi håber på jeres forståelse!  

Af Anne Dorte Rasmusen - Foto: Hans-Jørgen Bundgaard

Virum Sorgenfri Web-TV  
WEB TV under Virum Sorgenfri medier søger frivillige medarbejdere

Virum-Sorgenfri Web-TV søger frivillige medarbej-
dere.
Har du lyst til at være studievært, kameraholder, lys 
eller lydmand eller er du god til at redigere film, så 
søger vi nu efter en håndfuld mennesker der kunne 
tænke sig at hjælpe til med at få vores nye web-TV 
station op at køre. 
Der er tale om frivilligt arbejde men det foregår i 
et spændende, givende og hyggeligt miljø – så fat 

telefonen eller din computer og kontakt redaktio-
nen. Du kan se kontaktnumre på næstsidste side af 
avisen.

Af Hans-Jørgen Bundgaard

Op til 300 ukrainere kommer til ”gratis” butikken 
hver gang den har åbent

Det gamle bibliotek i Sorgenfri
huser Ukrainebutikken.
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Lørdag aften, den 7. maj var jeg til koncert i Sorgenfri 
Kirke. Haydn havde i 1808 skabt et mesterværk for kor 
og orkester. 
Virumkoret med dirigent Esben Frank i spidsen, havde 
gennem flere års træning – afbrudt af Corona ind imel-
lem  - fået skabt en koncert, som tryllebandt publikum 
til en musikalsk koroplevelse lidt ud over det sædvan-
lige.
Skabelsen er et enestående værk, som allerede kort 
efter opførelsen tryllebandt publikum over hele Europa. 
Nu mere end 200 år efter er det stadig lige så storslået 
et værk. 

Skabelsen kom til Sorgenfri
Haydns store mesterværk opført i Sorgenfri Kirke

Esben Frank, der til daglig 
uge efter uge siden 2012, 
har været korleder for Vi-
rumkoret, havde formået at 
lave en imponerende opsæt-
ning sammen med orkestret 
Musica, der bestod af 16 
musikere og var sammensat 
til lejligheden. 
Udover kor og orkester var 
der tre solister (operasan-
gere), der alle har deres 
daglige gang som studeren-
de på Musikkonservatoriet i 
København.

Hele koncerten varede næsten 2 ½ time. Historien 
handler om fortællingen fra det gamle testamente, om 
hvordan Gud skabte jorden. Musik og sang var i en 
imponerende opsætning blandet af instrumentale ud-
tryk, tilsat opera, hvor der bl.a. var duet mellem Adam 
og Eva, og hvor alle tre solister i en kombination med 
orkester og kor skabte nogle store øjeblikke, som man 

ikke kunne undgå at få en vis varme og glæde 
ved at høre. 
Det var et mesterværk, opført mesterligt denne 
lune lørdag aften i Sorgenfri Kirke.
Det bemærkelsesværdige ved dette stykke musik 
er, hvordan Haydn har formået med den rette in-
strumentalisering at lade tilhøreren  føle sig hen-
sat til på bedste vis at kunne høre, hvordan selve 
skabelsen af jorden foregik – de blide bølger 
eller de store bjerge – hvor musikerne med deres 
professionalisme  kunne lade publikum forestille 
sig, hvordan jorden blev skabt.
I pausen talte jeg med en ældre herre, som fortal-
te, at han selv var jazzmusiker. En ting, der ærg-
rede ham, var, at man ikke kunne klappe mellem 
satserne, for det var så smukt og flot.
Jeg havde samme fornemmelse. Jeg fik lyst til at 
klappe, hver gang der var en solopræstation eller 
en ende på et stort korstykke – men det gør man 
ikke i klassisk musik, hvor man netop indenfor 
jazzen belønner hvert solostykke med klapsalver 
undervejs.
Som adgangsbillet medfulgte et program, hvor 
alle teksterne var nedskrevet både på originals-
proget tysk, men også i en dansk oversættelse 
– det var jeg glad for, for når der er tale om opera 
kan det være svært at høre og forstå og ikke 
mindst når teksten synges på tysk.

Udover Virumkoret deltog Kammerorkestret 
Musica, som bliver sammensat efter lejligheden, 
samt de tre unge solister Christine Bauer (So-
pran), William Tarrach (Baryton) samt Joseph 
Massop (Tenor)

Dirigent og korleder Esben Frank

Tekst og foto: Hans-Jørgen Bundgaard
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Syng med på de nye epistelsalmer før gudstjene-
sten begynder 

Søndage kl. 9.45-9.55
De næste par måneder indledes gudstjenesterne med 
en kort gennemgang af dagens tre bibeltekster samt 
en præsentation af ‘dagens nye salme’. Dagens nye 
salme bygger på gudstjenestens anden læsning.

Babysalmesang
Tirsdag ulige uger kl. 10.00-12.00
Sidste gang inden sommerferien er d. 21/6.
Vi mødes inde i kirken. 

Herreklub
Onsdag 29/6 kl. 12.00

Spaghettigudstjeneste 
Første torsdag i måneden

Begynd måneden med en halv times gudstjeneste i 
kirken og en tallerken
hjemmelavet spaghettibolognese bagefter i Paradis-
salen. Det er hver første
torsdag i måneden kl. 17. Pris 30 kr. pr. voksen.

OK-Klubben
OK-Klubben mødes hver anden mandag kl. 14-16 i 
Paradissalen.
Kontakt formand Birgitte Faber Rod (28260669) for 
info om
sommerens program.

Højmesser
22/5 kl. 10 ved Ane Sofie Lindegaard
29/5 kl. 10 ved Christine Stig Andersen

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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Tumlingeleg 
Hver onsdag kl. 9.30-11.00
Kom og vær med, når vi synger og danser, øver mo-
torik, styrker sanserne, hører historier og leger.
For børn i alderen ca. 1-5 år med deres forældre, 
bedsteforældre eller bonusforældre.
Med saft, kaffe mv. til hyggetimen efter sanglegene.
Mødested: I sognegården.
Sommerafslutning 8/6 i kirken. Opstart 17/8.

Kan din pinsedue flyve?
Onsdag 1/6 kl. 17.00-18.00
Det er snart Pinse. Derfor inviterer vi alle børn, 
deres forældre og bedsteforældre til at lave duer i 
kirken.
Når vi har lavet duerne, går vi hele vejen op i kirke-
tårnet og ser, hvor langt de kan flyve.
Vi spiser en bolle og drikker saft sammen undervejs. 

Fælleskirkelig vandring
Onsdag 1/6 kl. 18.30-21.00
I år besøger vi Lyngby kirke, Skt. Knud Lavard 
kirke og
Adventistkirken.
Vi holder en lille andagt hvert sted. 
Med snacks og en forfriskning. 
Mødested: Lyngby kirke.
Vi kører med lokalbanen til Nærum for egen beta-
ling.
Evt. gangbesværede kan aftale transport på 

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.
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Babysalmesang

Babysalmesang er et tilbud til sognets allermindste 
på 2-12 måneder og deres forældre. Det foregår i 
kirkesalens smukke rum, som vi bevæger os i, mens 
vi leger og synger sammen med børnene. Vi bruger 
salmer, sange og remser, laver fagter til, danser og 
udforsker i det hele taget alle sanser med lyd, tør-
klæder, sæbebobler mm. 

Babysalmesang giver mulighed for et anderledes 
møde mellem barn og voksen, og skaber et unikt 
musikalsk rum for det lille barn. Det er sjovt og hyg-
geligt, og i den tid hvor der bliver sunget, snakker 
vi ikke, for børnene skal have ro til at opleve musik 
og indtryk. Når vi er færdige med at synge, er der 
mulighed for kaffe og hygge i krypten.

Alle er meget velkomne, og det kræver ingen forud-
sætninger ud over lysten til at være i musikkens og 
bevægelsens rum med sit barn. Babysalmesang er 
ved Rosemaria Rex, som er musikalsk uddannet, og 
som har stor erfaring med babysalmesang og kor.

Babysalmesang foregår om mandagen ad to omgan-
ge. Første hold er i tidsrummet 9.30-10.15, og næste 
hold er i tidsrummet 10.30-11.15.  Det er gratis at 
deltage, og tilmelding sker på mail til rosemaria-
rex@gmail.com. Der kan opstå venteliste til holde-
ne.

Rosemaria Rex er udannet fra Roskilde kirkemu-
sikskole og blev i den forbindelse også uddannet 
korleder. Hun har flere forskellige børne- og spirekor 
rundt omkring i kirker, og her i Virum Kirke har hun 
både babysalmesang og musikalsk legestue.
”Når jeg laver musik for babyer, betyder det meget 
for mig at skabe en ro og genkendelighed i forløbet. 
Det er tydeligt, at børnene reagerer på det, og det 
er trygt for mødrene, som måske ikke er vant til at 
synge. Vi laver lyde i rummet, bruger tørklæder, 
sæbebobler, bevæger os rundt i kirken og synger og 
danser sammen. Mange af sangene kan udvikle sig 
til kanons over tid. Holdene, hvor børnene er blevet 
større, er opbygget på samme måde, men inddrager 
mere og mere det enkelte barn som aktiv medspil-
ler”.

Rosamaria Rex
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Nye daginstitutioner i Virum-Sorgenfri
Gennem mange år har der været mangel på dagin-
stitutioner i Virum og Sorgenfri. 
Vi har vendt situationen mange gange her i avisen 
og nu ser det ud til, at der er ved at ske noget.
 
Du kan læse mere om udviklingen i  referaterne 
fra kommunalbestyrelsens møder på kommunens 
hjemmeside, men vi bringer nedenfor et uddrag af 
referatet fra det seneste møde. 
 
Der er foreløbig tale om to placeringer og specielt 
placeringen ved Virum Skole bringer sindene i kog 
- ikke fordi, man ikke mener, at der er behov for 
flere institutioner i området, men fordi man frygter, 
at den vil forringe udearealet for Virum Skole.

Virum Skole er en meget stor skole på et ret lille 
areal. Derfor er der et behov for, at skolen fortsat 
har som minimum de udearealer, de råder over nu.

Mange forældre på skolen påpeger dette bl.a. i 
kommentarer på Facebook, så selv om der i årevis 
har været behov for nye institutioner i Virum, må 
det gøres  på en måde, så nye etableringer for de 
mindste, ikke forringer forholdene for andre.

Uddrag af referat fra kommunalbestyrelsens møde
Vedr. nye daginstitioner i Virum og Sorgenfri

Virumvej 33-35
Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. maj 2021 
at igangsætte yderligere, dybdegående undersøgel-
ser af mulighederne for at etablere nye dagtilbud på 
Virumvej 33-35 i Virum/Sorgenfri, med udgangs-
punkt i en kapacitet på 180 børneenheder (9 grup-
perum) på grunden.

Virumvej 33-35 er en kommunalt ejet grund på 
ca. 5.300 m2, der i dag anvendes af dagtilbuddet 
Bøgely og Spejdergruppen Skovtofte. Grunden er 
placeret i et tætbebygget område og grænser op 
til erhvervsarealer og boligområde. Bygningen på 
grunden, som spejdergruppen anvender, er i vedli-
geholdelsesmæssig dårlig stand. Projektet forudsæt-
ter, at bygningen anvendt af spejderne nedrives. Der 
skal i givet fald sørges for en ny lokation til spej-
derne. Det vurderes, at der kan etableres en dagin-
stitution i to plan på grunden i størrelsesorde 

Parcelvej 151, Skolebakken.
Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. maj 2021 at 
igangsætte yderligere, dybdegående undersøgelser af 
mulighederne for at etablere nye dagtilbud på Parcel-
vej i Virum/Sorgenfri, med udgangspunkt i en kapa-
citet på 180 børneenheder (9 grupperum) på grunden.
Parcelvej 151 er en kommunalt ejet grund på ca. 
5.400 m2, der i dag anvendes til motorikhus, pe-
delbolig, sprogcenter, udeareal for Virum Skole og 
flygtningebolig. Grunden er placeret i et tætbebygget 
område og grænser op til Virum Skole og boligområ-

Virumvej 33-35

Skal en del af Virum Skoles udeareal inddrages til nye daginstitutio-
ner?

Nabohuset til Virum Skole på Skolebakken er på spil til ny institution 
- huset ejes af Lyngby Taarbæk Kommune.
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Ny varmeplan i høring frem til den 3. juli 2022
Den 28. april godkendte Kommunalbestyrelsen et 
forslag til en ny varmeplan, som nu sendes i offent-
lig høring i 8 uger, så alle borgere og virksomheder 
får mulighed for at give deres besyv med. Kortet 
nedenfor viser i hvilken rækkefølge, det er lagt op 
til, at områderne skal udbygges.
Læs mere om høringen her.
Varmeplanen er opdelt i to etaper. Første etape vil 
ifølge forslaget få tilbudt fjernvarme i årene 2023-
2027, og anden etape vil foregå fra 2026-2030. Så 
snart Vestforbrænding er kommet videre med de-
tailplanlægningen, vil de sætte årstal på de enkelte 
områder i første etape. Det vil fremgå af hjemme-
siden her. Der er også områder i varmeplanen, hvor 
det endnu er under afklaring, om de kommer med i 
etape 1 eller 2.

Hvad skal jeg gøre, hvis mit område ikke får fjern-
varme?
Ligger din bolig i et område, hvor der ikke kommer 
fjernvarme, er der flere alternativer. Det kan f.eks. 
være luft-vand varmepumpe eller jordvarme. Find 
den opvarmning, der passer bedst til din bolig på 
SparEnergi.dk's hjemmeside.
Bor du uden for fjernvarmeområderne, men stadig 
i et boligkvarter med forholdsvis tæt bebyggelse, 
kan det rigtige alternativ til naturgas måske være et 
decentralt fjernvarmenet i lokalområdet. Kommu-
nen bistår gerne med at undersøge mulighederne 
for en fælles varmeløsning i dit område, ligesom 
kommunen giver tilskud til energigennemgange af 
boligforeninger. Vær opmærksom på, at anlæg over 
0,25 MW skal godkendes af Kommunalbestyrelsen 
ifølge Projektbekendtgørelsen.

der. I den gældende lokalplan 30 for området om-
kring Virum Skole er områdets anvendelse fastsat 
til offentlige formål, skole, institutioner for børn 
og unge samt fritidsformål. I lokalplanen fastsæt-
tes desuden, at opførsel af ny bebyggelse ikke må 
finde sted før, der er fastsat nærmere bestemmel-
ser herom i en supplerende lokalplan. En udbyg-
ning i området med et nyt dagtilbud er således 
lokalplanpligtig. Lokalplanprocessen indarbejdes 
i den samlede tidsplan. Det vurderes, at der kan 
etableres en daginstitution i to plan på grunden i 
størrelsesordenen med 180 børneenheder.
Forvaltningen er i gang med fase 1 (idéoplæg, 
funktionsprogram og budgetramme). Der er 
foretaget miljøundersøgelser, støj- og trafikvur-
deringer. Der vil være behov for at flytte indkør-
sel ved Parcelvej fra krydset, hvilket indarbejdes 
i planlægningen.

Bemærk at forvaltningen arbejder med place-

ring og opsætning af pavilloner med dertilhørende 
udearealer på dele af grunden til tidlig opstart af 
dagtilbud, på baggrund af Kommunalbestyrelsens 
beslutning den 3. marts 2022.

Parcelvej 151 samt nabohuset er ejet af Lyngby Taarbæk Kommune
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På grund af en redaktionel fejl, havde vi ved det seneste nr. redigeret slutningen væk på to af  de fremsendte 
forslag til Virum Gymnasiums skrivekonkurrence. 
Vi bringer derfor de to stile igen. Virum-Sorgenfri Avis beklager fejlen.

Jeg har lært af corona, at jeg er mega dårlig til at 
strikke!

Skal jeg være helt ærlig, hvem f*ck gider at strik-
ke? Ikke mig i hvert fald! Men hvad skulle jeg så 
have sagt til nabo Kirsten, da vi så hinanden med to 
meters afstand, og hun havde sin nye ”corona-strik” 
på? Skulle jeg så have fortalt hende, at jeg lige 
havde haft et panikanfald over Teams, eller at alle 
film på Netflix nu står under ”se den igen”? Skulle 
jeg have fortalt hende, hvor mange gange jeg havde 
grædt den dag? Eller hvor meget jeg savnede at få et 
kram? Jeg kunne dog fortælle hende, at jeg var testet 
negativ på min kviktest – sikke en positiv ting.
Under corona følte jeg mig ensom, og jeg synes, det 
er vigtigt, at man kan være åben omkring, hvordan 
vi har og har haft det. Under corona har vi været ale-
ne, og skulle arbejde med os selv og vores følelser. 
For mig har det været svært at være alene og omgi-
vet af de samme mennesker 24/7. Men samtidig har 
corona bragt min familie og mig sammen. Corona 
har vist os, hvor tæt forbundet vi er med hinanden. 
Ikke kun i familier og tætte relationer, men også i 
lande og andre samfund. Corona har splittet os, men 
samtidig lært os, hvor stærke vi er sammen - hver 
for sig. Corona er i fuld gang med at skabe fortæl-
linger og minder, der bærer fællesskabet videre i 
generationer. Lige meget hvor meget jeg hader coro-
na, så kan jeg ikke benægte, at pandemien har været 
med til at danne det menneske, jeg er i dag. Jeg tror 
på, at vi alle er kommet stærkere igennem det, end 
vi var før corona startede. Det er vigtigt at huske på, 
at vi mennesker ikke har magiske superkræfter, eller 
kan klare alt med strakte arme og forvente at komme 
uproblematisk igennem situationer, der har såret os, 
eller hvor vi har følt os fortabte.
Jeg har lært af corona, at jeg bare er et menneske! 
 
Skrevet af Laura Høgenhav Hoffmann 1h  
2. pris. 
 

Skrivekonkurrence Virum Gymnasium

Når alle muligheder er åbne

Efter corona så vil jeg tage alle de chancer, jeg har 
mistet. 
Jeg vil tage med mine venner til mit sommerhus i 
Sverige. Det skal være sensommer, så sommerfug-
le sidder på alle lyngblomsterne. Vi skal gå lange 
ture gennem skoven og ligge i mosset og spise 
skovens små søde blåbær. Jeg vil sætte pris på, at 
stilheden næsten larmer, når vi ligger der, og intet 
bevæger sig. Jeg vil ud at sejle, og jeg vil mær-
ke bølgernes blide skub, når vi nærmer os søens 
midte. Jeg vil springe fra den lille robåds spids på 
hovedet ned i det kolde mørke vand. Jeg vil næsten 
få et chok af kulden, idet jeg bryder overfladen 
fra mit spring. Jeg vil grine, når mit hoved når op 
til overfladen igen. Vi skal sejle videre ud på de 
små øer og sætte os i skovbunden på vores tæppe. 
Imens solen tørrer vores hår, skal vi sidde og spise 
vores medbragte frokost. Jeg vil nyde at være så 
langt fra corona smittetal og PCR-tests.

Jeg vil se frem til en sommer uden restriktioner. 
Jeg vil tage min søster i hånden og gå gennem 
København, jeg vil glæde mig til at blive suget ind 
i en menneskemængde og føle mig som en stor en-
hed. Vi skal tage på café uden at skænke mundbind 
og coronapas en tanke. Vi vil sætte os ude foran 
tæt ved vejen i en lille solplet. Det er varmt, og 
solen tegner fregner på mine kinder. Jeg vil sidde 
og nyde larmen fra de andre gæster og vejen ved 
min side. Jeg vil sidde og observere forbigående 
og bare nyde menneskemylderet. Efter et par timer 
skal vi vandre gennem små 
Sidegader, mens himlen bliver mere lyserød, og 
solen går ned. Måske vil vi spise en is eller gå 
forbi vores bedsteforældre på vej hjem. Endelig er 
alle muligheder åbne.
 
Skrevet af Alma Vedel Grotkjær, 1c 
3. pris.
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Ny bedemandsforretning 

Kort nyt

Sæsonbutik på Kongevejen i Virum

Tekst og foto: Ole Fendt

Begravelse Nordsjælland har åbnet en ny afdeling, i 
den tidligere pakkeshop, på Kongevejen 204 i Virum. 
Firmaet, der nu har ti afdelinger fordelt over Køben-
havnsområdet og den nordlige del af Sjælland, ejes af 
Henrik Steen Andersen og har Ejvind Jacobsen som 
daglig leder. Den nye afdeling i Virum bliver også kæ-
dens hovedsæde.

Tekst og foto: Ole Fendt

Det Glade Jordbær er en sæsonbutik med frugt, grønt 
og andre delikatesser. Morten Petersen, der er sælger 
i boden, præsenterede mig for vareudvalget. Der er 
friskplukkede jordbær fra Skælskør, forskellige slags 
dansk honning og flere forskellige typer af most på 
små og store flasker. Senere kommer der nyopgrave-
de danske kartofler samt ærter, kirsebær og solbær. 
Butikken er placeret ved siden af Circle K og har 
åbent hver dag fra kl. 10.00 - 18.00 til og med august 
måned. Det Glade Jordbær har desuden flere andre 
boder placeret i Københavnsområdet og Nordsjæl-
land.

Morten Petersen i boden

Slut med Corona tests i Virumhallen
Af Kim Engelbrechtsen

Region Hovedstaden har besluttet at lukke for de-
res ”satellitter” fra og med mandag den 16. maj.
Som mange sikkert har opdaget, har teststedet i 
Virumhallerne allerede pakket sammen.
Der vil fremover være mulighed for test på flg. 
steder, med tidsbestilling:
Vingelodden København N., Lufthavnen, Valby, 
Hillerød og Bornholm

Brand på Sorgenfriskolen

Kort efter midnat, mandag den 2. maj, opstod 
der brand på Sorgenfriskolen. Brandvæsenet var 
hurtigt til stede og fik bekæmpet ilden, inden den 
nåede at brede sig. Skaderne på bygningen var 
ikke mere omfattende end, at elevernes skole-
gang kunne fortsætte dagen efter. Vicepolitiin-
spektør Bjørke Kierkegaard hos Nordsjællands 
Politi oplyser, at man mener, branden var påsat, 
og at sagen stadig efterforskes.

Tekst og foto: Ole Fendt
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Kort nyt
Cap Over i Brede lukker
Tekst og foto: Ole Fendt

Cap Over Pub i Brede, der åbnede i 1972, lukker 
den 1. juli med sidste åbningsdag den 30. juni. In-
dehaveren, Cemil Samanci, der har haft Pubben i 
13½ år fortæller, at lejemålet er blevet opsagt med 
henblik på nedrivning. Der skal i stedet bygges 
beboelse på grunden.

Gratis kaffe hos Høkeren
Af Kim Engelbrechtsen

Onsdag den 11. maj åbnede Høkeren, der er en 
café/butik i forlængelse af Brede Spisehus. Det 
fejres med gratis filterkaffe til gæsterne frem til og 
med den 22. maj.
Adressen er I. C. Modewegs Vej 13, 2800 Kgs. 
Lyngby. Der er åbent fra kl. 8-18 alle dage (også 
lørdag-søndag)
Hos Høkeren kan man få bagværk, kaffe og lokale 
delikatesser. Og man kan leje Forsamlingshuset til 
private arrangementer, enten med egen forplejning 
eller mad og drikke fra Høkerens udvalg..
Ordet høker bruges ifølge Wikipedia om en per-
son, der ”under beskedne former solgte levneds-

midler og andre varer. Ordet bruges første gang i 
1400-tallet, og indtil 1800-tallet var der tale om 
omvandrende handlende med eller uden torveplads. 
I anden halvdel af 1800-tallet fik flere høkere forret-
ning”.

Lyngby-Taarbæk Musik- og Billedskole

TILMELDING TIL SÆSON 22/23 ER ÅBEN!  
Det er nu, du har chancen for at tilmelde dig 
Musik- og Billedskolen. Der er start efter sommer-
ferien  
Se videoen, klik ind på hjemmesiden www.lt-mu-
sikskole.dk

Send et postkort
Går du og grubler over, hvilke bøger du skal have 
med på din sommerferie? 
Så send et postkort Stadsbiblioteket! 
Om du skal i sommerhus med svigerfamilien, på 
krydstogt med kæresten eller på single-storbyferie, 
står Stadsbiblioteket  klar med anbefalinger til din 
sommerlæsning! 
Alt du skal gøre er dette. 
Skriv til Stadsbiblioteket på info@ltk.dk  
1) Hvilken slags ferie du skal på fx. badeferie, 
vandretur, ferie i haven... og gerne hvor turen går 
hen
2) Et par hurtige stikord om hvilke bøger, du godt 
kan lide at læse
Stadsbibliotekte fortæller at de  glæder sig enormt 
meget til at sende ferie-læseinspiration jeres vej! Du 
kan høre de færdige podcastafsnit i løbet af juli. 
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Kort nyt

Tid til at booke sommerferieaktiviteter

Sommerferieaktiviteter – det er nu, du skal booke!
Mangler du en sjov og spændende aktivitet i din 
sommerferie, og er du mellem 6 og 16 år? 
Nu ligger alle sommerferieaktiviteterne klar på 
kommunens  hjemmeside.  
Så skynd dig ind og meld dig til en aktivitet, som 
du måske ikke har prøvet før eller bare den du sy-
nes er sjovest.  
Der er alt fra boldsport og billedskole til selvforsvar 
og science              
Der plejer at være rift om pladserne, så skynd dig 
lidt  https://www.ltk.dk/.../aktive.../sommerferieak-
tiviteter-2022 
Der er mulighed for at søge økonomisk tilskud - en 
såkaldt friplads.  
Fripladserne er målrettet børn og unge som af øko-
nomiske årsager ikke har mulighed for at deltage i 
det frivillige foreningsliv

Røde Kors hjælper flygtninge

Sprogtræning, tøj og følgeskab til vigtige samtaler. 
Det er blot nogle af de mange tilbud, som Røde 
Kors har til nyankomne flygtninge. Hjælp gerne til 
med at sprede budskabet, der står her på dansk og 
ukrainsk:

Det er nu du kan tilmelde dig til kommunens sommerferieaktiviteter.



af Birgit Trillingsgaard
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Vi var til agility i tirsdags - den ugentlige skoledag 
ved I nok - og vejret var dejligt, derfor var mine 
seks venner, ligesom jeg, oplagte og klar til indlæ-
ring, så mor tog en masse billeder. Dagens historie 
vil jeg hermed fortælle visuelt (det er et af mors 
ord, det kendte jeg ikke), og så tror jeg nok måske 
at I kan forstå, hvorfor jeg er både fysisk og mentalt 
(igen nogle af mors ord) træt, når jeg kommer hjem 
fra skole.

Nejjjj , den er jeg ikke helt med på, Milo

Lille Wilma er 
bange når de skyder og 
vil gerne ud 

Så går vi banegennemgang 

Baby og Milo leger med det

Nyklippet fåreuld

Lexi holder pause sammen 
med Labans

Ventetid igen!!!! Lexi botaniserer imens, 
måske er der mus et sted

Lexi og Sally er trætte efter fire 
omgange med 22 udfordringer.
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Felix er startet i en ny vuggestue. Den ligger i Karlslunde, hvor hans forældre Anna og Michael har købt 
et dejligt hus. Vuggestuen gør meget godt for at få børnene til at føle sig hjemme. På et lyseblåt ”hus” 
opsættes der således billeder af børnenes familier. Til sit hus har Felix valgt disse familiebilleder:

Farfar Carsten med ung Felix

I favnen på mormor Tine ved 
Furesøen

På Tenerife i mor Annas 
mave

Havregrød med morfar Kim i forteltet

Lille Purk på to et halvt har med sikker 
hånd udvalgt billederne

I farbror Williams stærke arme
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GRINEREN
Vi har brug for et grin
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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 eller 
på tlf: 60667626 
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