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Portræt af en fødselar. Jørgen 
Bagger bliver 100 - 
læs side 18 

Læs meget mere inde i  
avisen om de mange aktivite- 
ter der er sket siden Virum- 
Sorgenfri Avis var på gaden.
På billedet ses Borgmester Sofia 
Osmani åbne champagnen, sam-
men med Bestyrelsesformand 
Anders Bruun da der var rejsegil-
de på Classic Car House. 
Læs også om alt det der sker i 
den kommende tid i Virum - Sor-
genfri og Omegn.

Europamester i Bordtennis -  
side 19

Musik på Frederiksdal Slot - side 20 Nyt bagehus på Frilandsmuseet 
side 14

Hvad er der sket  
mens avisen har 
holdt sommer- 
ferie?
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Hans-Jørgen Bundgaard.
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Stadig sommer

Selv om august er den sidste sommermåned ifølge 
kalenderen, er det ofte en meget varm og rar må-
ned.
Vi er glade for igen at være klar til, at du igen kan 
sidde med din lokale avis enten i hånden eller på 
din PC.
Redaktionen har holdt en velfortjent sommerferie  
og er nu klar til igen at sende friske nyheder og 
reportager på gaden.
Vi har længe ønsket at udvikle vor netavis, og det 
håber vi snart vil ske, så vi kan være en endnu 
bedre spiller online i den udvikling, som aviserne 
fortsat er inde i.
Vi har ingen planer om at modtage betaling for at 
man kan læse vore indlæg, men det ændrer ikke 
ved, at vi som frivillig avis uden lønninger trods 
alt har brug for bidrag til avisen og de bidrag vi 
får økonomisk, er vi altid meget glade for.
Ligesom det er frivillige, der laver avisen, er det 
også helt frivilligt, om man vil støtte avisen øko-
nomisk.
I efteråret håber vi at kunne udvikle videodelen 
af avisen, så vi kan komme med flere spændende 
tiltag på TV siden – det kræver dog flere frivillige 
hænder, så vi kan kun opfordre til, at du melder 

dig, hvis du er god både 
foran og bagved kame-
raet eller gerne vil blive 
det.
Vi stiller ingen krav til 
kvalifikationer – det vig-
tigste er, at du ønsker at 
yde en frivillig indsats i 
en spændende og udfor-
drende medieverden.

Vi har også planer om 
visse ændringer i avisen 
i den kommende tid – ændringer der ikke kun laves 
for ændringerne skyld, men også skal være med til at 
gøre din lokale avis endnu bedre.
Derfor er gode ideer altid velkomne.
Send dem ind til avisen, så de kan komme med på 
vores redaktionsmøder.

Den 15. august kan avisen fejre sin 4 års fødselsdag. 
Det skal naturligvis fejres, men mere om det i næste 
nummer af Virum-Sorgenfri Avis.



Side 4 Virum-Sorgenfri Avis • 1. august 2022

Det er grøde i det grønne
Hanne Hvidt og Niels Haxthausen

Det er vigtigt at den grønne dagsorden bliver sat, 
og støttet politisk på alle niveauer, men det er også 
vigtigt at kommunen kan inspirere til og understøtte 
det lokale engagement.

Den 19.6. var den grønne omstilling i centrum i 
Cafeen og multihuset Villa Vi , som ligger på hjørnet 
af Skovbrynet og Kongevejen
Temaet var hvad vi kan gøre lokalt for at bakke op 
om naturen og indsatsen for klimaet?

Eftermiddagen var organiseret af Grønne Nabofæl-
lesskaber  og af SF Lyngby Taarbæk. Betydnings-
fuldt at vi bliver støttet politisk, det kan give en øget 
bevågenhed, men vi er a-politisk det er vigtigt at 
bemærke.  

I de Grønne Nabofællesskaber  giver det mening at 
mødes og diskutere hvad vi kan gøre i praksis, og 
hvordan vi kan inspirere hinanden. – uanset om det 
handler om fjernvarme, energibesparelser, genbrugs-
butikker, bæredygtige indkøb og så meget andet, så 
kræver det at vi alle sammen bidrager der hvor vi nu 
kan.
Den 19.6. handlede det i høj grad om hvad vi kan 
gøre for at fremme biodiversiteten og naturen i ha-

verne og på fælles arealer.
Kurt Bjerregård Christensen fra Klimahave 3000 i 
Helsingør, fortalte om hvordan og hvor meget man 
kunne gøre på få kvadratmeter,  for at få både en vil-
dere og mere naturlig have – og så endda spændende 
og spiselig. 
Vi havde en god diskussion efter på om hvordan vi 
i Lyngby Taarbæk kunne fremme biodiversiteten og 
binde mere CO2, ved blandt andet at plante såkaldte 
Tiny Skove, Lommeskove, Miyawaki skove eller 
2030 skove, kært barn har mange navne, i skolerne 
med eleverne eller rundt omkring i vores kommune. 
Denne form for skove er stærkt udbredt blandt andet 
i Holland, hvor der er plantet over 100. 
Hér er der nu det seneste år plantet flere rundt i lan-
det og endnu flere er på tegnebrættet. 

”Grønne nabofællesskaber,”  er en
en landsdækkende paraplyorganisation, der samler 
folk i grønne netværk, som gerne vil fremme bære-
dygtighed og gøre en forskel for klima og miljø og 
lade sig inspirere af det store fællesskab.
Mange bække små, kan blive til en brusende flod. 

Der findes i øjeblikket Grønnenabofællesskaber i 88 
kommuner og 
“Virum Grønnenabofællesskaber”
find os på Facebook. Vi er pt. 86 medlemmer.

Næste møde er d.17.8.kl.19

hvor vi skal mødes og blandt andet lave interesse-
grupper og følge op på ideer og ønsker. 
Vi mødes i Frivilligcenteret  på Rustenborgvej 2A, 
ved siden af biblioteket. 

Håber at se rigtig mange nye interesserede og nys-
gerrige
og allerede medlemmer fra vores gruppe.

Administrator 
Hanne Hvidt
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Roser og skvalderkål
Dorte Kirchheiner og Niels Haxthausen

I mange år slog vi troligt plænen hver uge, lugede be-
dene og fjernede haveaffaldet. Idealet var den engelske 
park. Men med travlhed, alder og sygdomme forsvandt 
overskuddet til at passe og pleje. Samtidigt steg glæden 
ved naturens egne påfund
Dorte begyndte at arbejde med sin rosenhave, der nu 
rummer mere end 100 roser. Over de sidste par år har 
vi ladet plænen stå længere og længere – i år er det 
kun blevet til en delvis klipning. I den tid har flere og 
flere forårsblomster fået luft og plads til at brede sig 
i plænen - fra erantis og vintergækker til engkarse og 
mælkebøtter. Syv forskellige ”plæner” blev det til i den 
mest skyggefuld del.

Samtidigt har de mest dekorative græsarter fået lov til 
at vokse sig store og gå i ”blomst” i nogle af hjør-
nerne af haven – utroligt hvad vi har fået samlet af 
forskellige græsarter med de tilfældige blandinger vi 
har købt gennem årene.
Roser og stauder, sommerfuglebuske mm får lov at 
konkurrere med skvalderkålen. Mange klarer det ikke, 
men flere bliver meget høje – og finder en balance. 
Og skvalderkålen kan være smuk som bunddække og 
supplement. 
Træerne får lov at stå og dø en naturlig død – nogle 
bliver hvor de faldt – andre ligger som stubbe. Der er 
stadig lidt, der bliver samlet og fjernet – når det tager 
overhånd. Igennem tiden er det blevet til adskillige 
ton levende og dødt plantemateriale – og dermed ton 
CO2 fjernet fra atmosfæren. 
Det er godt for dyrelivet, fugle, pindsvin og småkryb 
– og det er godt for klimaet. Men indrømmet – det er 
lige så meget dovenskaben og glæden ved oplevel-
serne der får os til at give naturen få mere plads – og 

mindre pleje.
Grønne nabofællesskaber var forbi i forbindelse 
med arrangementet i Villa Vi den 19.6. Det er 
dejligt at dele erfaringer og ideer. Der er mange 
måder at være grøn på.
Det vigtigste er at vi giver naturen mere plads – 
og mere diversitet. Og at vi vænner os til at alt 
ikke skal være pænt, friseret, plejet og dyrket.
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Det blomstrer i Ålebækken Ruinpark
Tekst og foto: Ole Fendt -  Kilde: Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

     
Det nedlagte Ålebækken Renseanlæg i Brede er 
blevet til et moderne klimatilpasningsanlæg med vild 
natur. Parken er på 30.000 m2 med blomster, plan-
ter og træer. Nogle af de oprindelige tekniske anlæg 

udgør i dag en del af det nye rekreative område. Der 
er kommet haver i de gamle bassiner og skærvefiltre, 
og nogle af de gamle betoninstallationer fungerer 
som skulpturer. Klimatilpasningsanlægget består af 
tre bassiner, hvoraf de to er underjordiske og et er 
åbent. Bassinerne skal tilbageholde de store mængder 
spildevand ved kraftige regnskyl og aflaster dermed 
kloaknettet.

Ålebækken Renseanlæg blev etableret i 1942 og var 
på daværende tidspunkt det største af sin art i Nor-
den. Anlægget blev lukket i 1980, siden da har kun et 
åbent forsinkelsesbassin og overløbsbygværk været i 
brug. Man har nu fjernet den mest forurenede jord og 
den mindre forurenede er genbrugt i det nye land-
skab. Den rene jord fra udgravningen til de nye un-

Haver i de gamle bassiner

Rå beton med vegation på vej

Er det kunst? Det synes jeg!

Blomstrende landskab med Teknikerbyen i baggrunden

derjordiske bassiner er fordelt ud i området, så 
de besøgende går på en overflade af 50 cm ren 
jord. Hele historien kan læses på Lyngby-Taar-
bæk Forsynings hjemmeside ltf.dk
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Nyttige infotavler i Frederiksdal Skov

Af Kim Engelbrechtsen

Slottet har sat informationstavler op, hvor vi kan læse om Frederiksdal skovs historie og få 
ideer til nye ruter.

Forleden vandrede min kone og jeg vores sædvanli-
ge tur i Frederiksdal skov med start i Spurveskjulet. 
Her opdagede vi, at der var opsat en tavle med tekst 
og kort. Vi standsede op og nærstuderede tavlen, 
hvor man kan læse om skovens historie og slottets 

grønne visioner for den.
På kortet fik vi ideer til nye ruter, som kan supplere 
turen langs Mølleåen ned til Furesøen. Vi aftalte, at 
vores næste vandretur kommer til at gå ad Kulsvier-
vej til Store Hulsø.
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I naturens dybe stille ro
Fra lørdag den 23. juli udstiller billedkunstneren Mette Klarskov hos Lyngby Kunstforening i 
Portnerboligen ved Sophienholm.

Mette Klarskov er inspireret af naturen og den ro, 
der forplanter sig i hende, når hun er i naturen. Med 
udstillingen ”Naturens ro i kunsten” forsøger hun at 
give denne ro videre til beskueren - ikke ved blot at 
gengive naturen, men for at beskueren gennem hen-
des billeder danner sin egen historie.
Hendes malemedie er æg tempera, en gammel male-
teknik, som har været brugt til altertavler og møbler. 
Hun fremstiller selv sin maling, som består af æg, 
linolie, farvepigment og vand, intet andet. Hun maler 
på lærred, papir og træ.

Mette Klarskov har modtaget undervisning hos en 
række anerkendte danske kunstnere. Hun har bl.a. 
udstillet ved Hillerød Kunstdage, Bryggens Efterårs-
udstilling og Farum Kulturhus. I 2017 udstillede hun 
i Cobra-rummet.

Udstillingen i Cobra-rummet ved Sophienholm, 
Nybrovej 401 A, Kgs.Lyngby, slutter søndag den 14. 
august. Udstillingen er åben tirsdag til søndag kl. 12-
15. Mandag lukket. der er gratis adgang

Af Karin Sandvad
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af Niels-Kristian Petersen

Lidt lokalhistorie  
Fribadet og foriurening

Oprindeligt badede folk rundt om i de små hak, 
der var i sivkanten langs Furesøens bred for foden 
af Møllemarken. Der var et  hak for Virum, Brede, 
Lyngby. Lundtofte og det blev overholdt. Ellers bal-
lade mellem de lokale unge .

Øverst. De forskellige siv hak. I dag, hvor Fribadet er anlagt. Foto. 
Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv. Ca. 1910.
Nederst. Her i et hak.  Ca. 1920. I baggrunden badeanstalten med beta-
ling. Foto. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

Men efterhånden, som det blev mere populært at gå i 
vandet, aftalte Lyngby-Taarbæk Kommune med grev 
Sigismund  Schulin (1892-1968) på Frederiksdals 
slot en forpagtningsaftale af det nederste stykke jord 
tættest på vandet. 

Et område med græs blev etableret i 1936. Netop i 
1930’erne begyndte flere mennesker at forlade stor-
byen i weekenden, så Frederiksdal med kro, dan-
sehal og keglebane samt Baadfarten fra Lyngby og 
Holte blev det et velbesøgt udflugtsområde. Virum 
var også blevet et udflytterområde. Et Fribad blev 
anlagt med bro, dog meget beskedne omklædnings-
muligheder i det nu nedrevne Ferskvands Biologisk 
Station under Københavns Universitet. En ny stati-
on, det meget smukke lille røde træhus med stråtag, 
blev bygget på Søbakken, hvor nu Lystfiskerifor-
eningen af 1886 holder til i dag.

Badeanstalten for foden af KIG UD. Foto Lyng-
by-Taarbæk Stadsarkiv.

Badning i Furesøen foregik i de rigtigt gamle dage 
fra Badeanstalten for foden af ”KIG UD husene”, 
hvor der var traktørsted hos skovfogeden Falk. I 
dag kaldes det store røde træhus for ”Søbakkehus”. 
Huset hører under Frederiksdals Slot. som de fleste 
andre huse på Søbakken. Badeanstalten var et af 
mange gode tilbud familien Lundqvist i Det høje 
Hus/Strømhuset havde gang i. Der var bådudlejnin-
gen med robåde, nogle få med dam og fiskeret i Fu-
resøen, overfor Frederiksdals Kro; i bagstrømmen 
robåde mod Lyngby sø; en enkelt båd med fiskeret i 
Hul sø i Frederiksdals Storskov for foden af Dron-
ningebænken.     
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Der var adskillige iskagehuse og turistkørsel med 
charabancer. Jo, der var gang i den; der var et leben 
i Frederiksdal om sommeren.
Badeanstalten, det kostede 10 øre, var kun for 
”turisterne”. Kønnene gik i vandet hver for sig. Det 
ville de lokale sgu ikke betale for. De hoppede bare 
i grevens sø, Furesøen. Nej, de lokale fra Frederiks-
dal, Virum, Brede og længere væk som Lundtofte, 
Hjortekær holdt til i forskellige ”hak” i sivene fra 
Hjortholm ud langs med søbredden, hvor nu Friba-
det ligger og vest for Hjortholmbroen. Det var bare 
om ikke at bade i et forkert ”hak”. Det kunne godt 
ende i et slagsmål mellem de forskellige ”hakejere” 
har min far fortalt mig. 

”Fluepapir”. Foto. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

Frederiksdals Fribad blev virkeligt frit(gratis), 
men dog ikke uden badedragt, som mange troede 
grundet navnet under naturismens opblomstring i 
1930’erne. Igennem årene har mange af skolebør-
nene fra Virum Skole lært at svømme ved Fribadet 
inden det blev ”moderne” med svømmehaller ved 
enkle af kommunens skoler.

Fribadet. Ca. 1940 og de mange telte. Bemærk 
opsynsmanden. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.

sommerforelskelser. Hun hed Tove. Gik på Kongevejens 
skole og lidt ældre. Hende drømte jeg længe om. Kort fortalt 
reddede hun mit liv. Jeg sprang på hovedet i vandet, en vok-
sen sprang med benene først og ramte mig på ryggen. Luften 

fortsættes
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sommerforelskelser. Hun hed Tove. Gik på Konge-
vejens skole og lidt ældre. Hende drømte jeg længe 
om. Kort fortalt reddede hun mit liv. Jeg sprang på 
hovedet i vandet, en voksen sprang med benene først 
og ramte mig på ryggen. Luften slået ud, men Tove 
havde set, at jeg hoppede i, så hun sprang i og sam-
lede mig op fra bunden. Det blev selvfølgelig ikke 
fortalt hjemme! Mødte Tove mange år efter. Hun 
havde glemt episoden og min sommerforelskelse. Jo, 
Fribadet og Furesøen vil jeg aldrig glemme.

Som voksen på fisketur, når en fiskeørn sås over 
søen for pludselig at slå ned og komme i luften med 
en fisk i kløerne. Når der pludseligt var bundbind, 
men op kom en knude, en ferskvandskvabbe, i fami-
lie med torsken og smager dejligt. Men hvor er den 
grim. En gedde eller sandart, men allerbedst nogle 
aborre på 600-800 gram. Der er jo en file på hver 
side. De mindste bliver stegt hele og stegt aborre er 
lige så godt som stegt sild. 

Mon varmer kommer igen? Tegning Yaakov Guterman (x-svoger)

Mens vi synger: Det er sommer, det er sol og 
det er søndag  men hvor længe ved Fribadet? Ja, 
det er nu slut med at fiske i Furesø, i hvert fald 
med at spise, de fangede fisk, kunne jeg læse 
i det grønne område 20. juli 2022. Det gælder 
både for Furesø, Bagsværd sø og Lyngby sø og hele 
Mølleåen. Der er fundet spor af PFAS-perfluoralkyl-
forbindlser, en kræftfremkaldende og hormon for-
styrrende forbindelse.  Hvilken oplysning at sende 
ud i Lyngby-Taarbæks Kommunes grønne sommer-
land. Ja, det at kalde os en grøn kommune indebærer 
vel også, at vi ikke forgiftes ved bruge af naturen, 
som vi har så meget af, fortæller vores kommunalpo-
litikere os. Så en badetur til Fribadet er vel det næste 
vi helst ikke skal på længere?

Fiskeørn. Hvem husker at fortælle fiskeørnen det, da den fangede 
fisken på Furesø, at de er forgiftet? Foto. Hilmer Kampsø-Jensen. 
2022

Velkommen tilbage fra ferie.

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

fortsat
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Ny bro ved Frederiksdal Fribad
Status for projektet

Mange har sikkert bemærket, at badebroen ved 
Frederiksdal Fribad har ligget permanent i vandet 
siden sidste sommer. Det skyldes, at Foreningen 
Frederiksdal Fribad, som startede sit arbejde med at 
skaffe en permanent helårs-anvendelig badebro ved 
Frederiksdal nu er nået så langt, at den gamle bro 
godt kunne blive liggende.
..”Det har været en lang og sej kamp, og vi er 
faktisk ikke helt i mål endnu”, udtaler Formanden 
for Foreningen Frederiksdal Fribad, Jan Dehn. ”Vi 
forventer, at vi kan indhente tilbud og få opført 
den permanente bro, når sommer-badesæsonen er 
overstået”. ”Men både priser og transportudgifter er 
strøget i vejret, så vi skal have tilbuddene ind før vi 
ved om vi stadig har finansieringen 100% på plads, 
eller om vi kommer til at mangle ressourcer”. Sidste 
efterår klagede Danmarks Naturfredningsforening 
over det forslag til bro som vi og kommunen var 
blevet enige om. En sådan klage skal behandles af 
Fredningsnævnet, som ikke arbejder særlig hurtigt. 
Sidst på foråret t
...Sidst på foråret var vi, efter en gennemgang af 
planerne på stedet, nået til enighed med Naturfred-
ningsforeningen om hvordan broen kunne komme 
til at se ud, og de har derfor undladt at klage over 
det seneste justerede projektforslag, som Frednings-
nævnet derfor også har godkendt. På den måde har 

vi undgået en tvist om broen, som kunne have trukket 
arbejdet med opførelsen af den permanente bro yder-
ligere nogle år ud.
”Vi glæder os over at vi er nået så langt som vi er, og 
krydser fingre for, at vi ikke støder ind i flere udfor-
dringer med opførelsen af broen”.
Når broen er bygget skal den efter aftale med kom-
munen overdrages til kommunen, som også finan-
sierer en mindre del af udgifterne. Derefter kan 
Foreningen Frederiksdal Fribad arbejder videre med 
mulighederne for at få etableret en sauna, så vinterba-
de-mulighederne for alvor kan komme på plads.

Broen ved Frederiksdal fribad

Classic Car Festival
Oplev de mange spændende biler i Sorgenfri Slotspark

Klassiske biler på Sorgenfri Slot
Igen i år afholder Classic Car House en stor bil 
festival foran Sorgenfri Slot. 
Slotsparken bliver omdannet til et spændende infer-
no af klassiske biler med kåringer og konkurrencer.
Det hele bliver gennemført med hyggelig musik fra 
teltet og med rig mulighed for mad og drikke.
Tag familien med ud og se de mange klassiske biler 
og få en hyggelig dag.
Du kan læse selve programmet på side 27.

Fra Classic Car Festival 2021

Af Hans-Jørgen Bundgaard

Pressemeddelelse:
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Sket siden sidste avis
Sidste nummer af Virum-Sorgenfri Avis udkom 16. juni. Vi bringer her lidt af det, der er sket 
siden sidst og kun er offentliggjort via vores onlineudgave.

Peter Grams Bagehus på Frilands-
museet indviet.

OM PETER GRAMS BAGEHUS 
Frilandsmuseets mangeårige medarbejder, Peter 
Gram, har doneret midler så bagehuset fra Elstrup 
på Als endelig kan genopføres – det er nemlig 74 år 
siden det blev nedtaget. 
Peter Gram har haft sin gang på museet i de sidste 
41 år, og gennem årene er hans dedikation til museet 
vokset så meget, at han nu har valgt at sætte sit per-
sonlige aftryk på sit elskede Friland. ”Hvis man kan 
sætte sit præg og har mulighed for at gøre noget, så 
skal man gøre det, mens man er i live”, siger Peter 
Gram.
  
HISTORIE
Frilandsmuseets bagehus blev opført omkring 1.800 
og fortrinsvis af genbrugstømmer fra ældre bindings-
værksbygninger. Bygningen har, i modsætning til 
Frilandsmuseets andre gårde, valmet tegltag på grund 
af den store brandfare. 
Bygningen blev taget ned og fragtet til Frilandsmu-
seet i 1948 og ved husets nedtagning blev alle dele 
nummereret. Den har været opmagasineret lige siden 

Tekst og foto: Hans-Jørgen Bundgaard samt pressemeddelelse fra
Frilandsmuseet.

Skaterbanen blev åbnet
Tekst og foto: Kim Engelbrechtsen

De unge jubler. Onsdag den 28. juni fik de den 
skaterbane, der længe har stået på ønskesedlen. 
Lyngby-Taarbæk Kommune indviede banen, som 
ligger mellem Virumgård Plejehjem og Virum-Sor-
genfri Boldklubs træningsbaner. Og børn og unge 
fra lokalområdet var på plads, da Casper Strunge, 
formand for Fritids- og kulturudvalget, klippede 
den røde snor. I sin tale fortalte han bl.a., at en ung 
skater, Oscar, i 2019 havde kontaktet kommunen 
for at høre, om man ikke kunne bruge den asfalt-
bane, der i forvejen lå på stedet, til noget for de 
unge, f.eks. en skaterbane. Og det forslag er altså 
nu blevet til en realitet.
Fra avisens side hilser vi det nye aktivitetstilbud 
velkommen. For at blive en succes vil det kræve, 
at man fra omgivelsernes/naboerne side vænner 
sig til, at der sker noget for de unge, og at de unge 

Peter Gram indvier sit bagehus
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afstemmer i forhold til omgivelserne – f.eks., at de 
ikke skruer for højt op for deres Sound Bokse. En 
rigtig god pædagogisk øvelse for såvel naboerne 
som de unge. Held og lykke med det 🙂 Og til de
unge et onkelagtigt men velment råd: Tag nu at 
bruge cykelhjelm, når I skater, så I ikke får alvorli-
ge skader.

Dimission fra Virum Gymnasium
Tekst og foto Jan Carlsson

Til tonerne af et orkester bestående af lærere mar-
cherede de 447 studenter ind i salen på Virum 
Gymnasium, hvor de nu var klar til den sidste 
officielle dag på VG. Rektor Mette Kynemund holdt 
en god tale til de unge mennesker. Herefter blev 
hver enkelt kaldt op på scenen, hvor de fik overrakt 
eksamensbevis af deres respektive klasselærer og 
forseglet med et håndtryk fra rektor.
Der var fællessang og underholdning af orkestre 
bestående af elever. 
En masse legater blev delt ud og specielt bemær-
kelsesværdigt var nok et legat på kr. 10.000, - fra 
Sydbank til Anne-Mette. Anne Mette går specielt 
op i bæredygtighed, hvilket man også kunne se på 
hendes studenterhue som adskilte sig fra de andres 
ved at være lavet af bæredygtige materialer. Der er 
ingen tvivl om, at hun bliver en, vi kommer til at 
høre mere til i fremtiden, både lokalt og i et større 
perspektiv.
Også en række andre legater blev uddelt blandt 
andet fra Danske Bank samt private fonde.
Til slut marcherede lærerne samlet ind i et New 
Orleans lignende optog med horn musik. På scenen 
sang de smuk fællessang på Melodien fra Odds 777, 
med Liva Weel og musik af Kai Normann Ander-
sen, teksten var let omskrevet i dagens anledning og 

passede fint.
Efter over to timer i den hede sal kunne friheden 
startes i de klargjorte vogne, smukt pyntet med 
fantasifulde tekster. Når vognene ruller ud fra gym-
nasiet er der nogen der løber bag vognen, og det 
er ikke fordi de er tabt bag en vogn, tværtimod, de 
”bare” fået tolv i det sidste eksamens fag.
Vi håber, I har taget godt imod de unge mennesker, 
I har i hvert fald ikke kunne undgå at høre dem.

Rejsegilde hos Classic Car

Fredag var der rejsegilde hos Classic Car på Kon-
gevejen. I strålende sol bød direktør Casper Santin 
velkommen til de mange fremmødte håndværkere, 
naboer, kommunal repræsentanter m.fl.
Traditionen tro blev der serveret pølser og fadøl/
vand, som blev nydt i det gode vejr.
Arrangementet foregik i gården til den gamle Vi-
rumgård hvor hovedbygningen er bevaret og ved at 
blive restaureret, og de to længer der er revet ned, 
er ved at blive genopført moderne, men i gammel 
stil
Bestyrelsesformand Anders Bruun forklarede hvor-
dan han havde fået ideen til dette nye eventhus og 
museum, og fortalte hvor meget der foreløbig var 
brugt til byggeriet.
Han fortalte bl.a., at der er kørt 75.000 ton jord 
væk, og at der i alt har arbejdet op mod 2.000 
medarbejdere på byggeriet. Her takkede han bl.a. 
naboerne for den tålmodighed, de har udvist.
Der er ingen tvivl om, at det bliver et oplevelse-
scenter af de helt store, også selv om det ikke er 
biler, der din største interesse.
Et højdepunkt ved arrangementet var da borgme-
ster Sofia Osmani sammen med Anders Bruun 

Sket siden sidste avis



Virum-Sorgenfri Avis • 1. august 2022Side 16

skulle åbne en stor flaske champagne, som tegn på 
at byggeriet nu var nået så langt.
Den sidste i talerækken var arkitekt Nicolai Rich-
ter-Friis der glædede sig over det gode samarbejde, 
der har været mellem bygherre og entreprenører. 
Repræsentanter for disse fortalte afslutningsvis om 
de forskellige dele af byggeriet som de hver især 
stod for.
Classic Car House forventer at åbne i maj 2023

Sankt Hans i Furesøparken

Traditionen tro afholdt Handels- og Borgerforenin-
gen Sankt Hans i Furesøparken. Rigtig mange var 
mødt frem i det gode vejr og køerne til baren var 
lange.
En DJ holdt musikken gående og stemningen var 
rigtig god. Mange havde taget picnickurven med og 
nød det gode vejr på et tæppe.

Designmarked på Kærgården
Tekst og foto: Ole Fendt

Det årlige designmarked, på Kærgården i Virum, 
blev afholdt søndag den 19. juni. Selvom vejret bød 
på regnbyger var mange interesserede mødt op, for 
at gøre en god handel eller købe lidt mundgodt. De 
mange forskellige boder bød på alt fra delikatesser 
til keramik, tasker, smykker, tøj, tæpper og duge 
samt mad og drikkevarer.

Tekst: Hans-Jørgen Bundgaard  

Foto: Niels Wellendorf

TrafikAage gik på pension
Tekst: Hans-Jørgen Bundgaard  

Trafik Aage tog afsked med Virum Skole med ma-
ner. Flere hundrede børn og voksne i gule veste var 
mødt op, og samlede Aage op, så han fik den sidste 
tur til skolen på en ”sofacykel” mens elever og for-
ældre havde taget opstilling i en æresport.
TrafikAage havde gennem 30 år styret trafikken 
omkring Virum Skole, og ingen der har haft sin 
gang på skolen i denne periode kan undgå at kende 
til TrafikAage, der er blevet et ikon på skolen.
En af initiativtagerne til arrangementet Tina Brem-
holm nævnte netop denne ikonstatus i sin lille tale 
hun havde forberedt, og som hun holdt i forbindelse 
med at der blev givet gaver til Aage - bl.a. et cykel-
hjul indhyllet i pengesedler.
At han er vellidt og velkendt af mange oplevede vi 
da to elever, Mads og Christian, der havde forladt 
skolen for 10 år siden  mødte frem i orange veste 
for at sige farvel til Aage.

Sket siden sidste avis
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Kort kunstudstillilhng
Jeg var jeg inviteret til en kunstudstilling i Bondeby-
en i Lyngby,  hvor kunstneren Susanne Anker havde 
lånt et ældre stråtækt hus, for i et par uger at omdan-
ne huset til et ”kunstmuseum”.
Ialt ca. 80 malerier er præsenteret og der var virkelig 
noget at kigge på. 
Kunstneren der tidligere havde været pædagog i en 
børnehave havde været ude for en ulykke der gjorde 
at hun måtte lægge sit liv om. 
Det betød at hun gik til kunsten og det har vist sig at 
være en rigtig god ide. 
Du kan se mere om Susanne Ankers malerier på 
hendes facebookside.. https://www.facebook.com/
susanneanker77

Historiske dage i Lyngby-Taarbæk Kommune
....fuld af gode historier

Lørdag den 20. august 2022
Kom med på mini-festival for børn, forældre og 
bedsteforældre om steder og mennesker i Lyngby-Ta-
arbæk kommunes historie. Det hele sker lørdag den 
20. august, kl. 11-17 på Kulturstedet Lindegarden i 
Bondebyen, Peter Lunds Vej 8, 2800 Lyngby.
Det er gratis at deltage. Du/I møder bare op. Ingen 
tilmelding.
Programmet for dagen
Festivalen begynder med et historisk optog gennem 
Lyngby Centrum kl.11:00. Her kan du opleve et op-
tog med kommunens brandbil fra 1921, veteranbiler 
fra Classic Car House, borgmester Sofia Osmani og 
et orkester i spidsen, køre gennem Lyngby Hovedga-
de fra Nørgaardsvej ned til Lyngby Kirke, dreje op ad 
Gl. Lundtoftevej for at ende ved Kulturstedet Linde-
gaarden i Bondebyen.
Herefter vil Borgmester Sofia Osmani og Rolf 
Aagaard-Svendsen, formand for Fonden Kulturstedet 
Lindegaarden, officielt åbne festivalen.
Kom forbi og slå jer løs i boderne med mini-foredrag, 
oplæsning, quizzer, banko, mv. Der vil også være 
musik, fortælle- og historiehjørner, konkurrencer og 
skæg og ballade for børn.
Der er også god mulighed for f.eks. at beundre ve-
teranbilerne, der er parkeret foran cafeen Frk. Friis i 
midt i Bondebyen, tage på en historisk tur med Næ-
rumbanen fra Lyngby Lokalstation, spise ved food-
trucks, eller trille tøndebånd med børnene, mv.
’Historiske dage i Lyngby-Taarbæk’ er arrangeret 

af 25 lokale organisationer og enkeltpersoner på 
initiativ af Historisk-topografisk Selskab for Lyng-
by-Taarbæk Kommune og Kulturstedet Lindegaar-
den. Festivalen afvikles af foreningernes frivillige 
sammen med virksomhedernes medarbejdere.

Foto: Ole kristian Munk Plum

Foto og tekst: Hans-Jørgen Bundgaard
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Bob Dylan - og alle os andre
Først i juni år kunne man møde en stemning af forventning og stor glæ-
de. Det stod i Bob Dylans tegn 

Vejret var godt solen skinnede, som den ofte gør på 
museet. Klokken blev halv seks om aftenen. 34 for-
ventningsfulde mennesker var mødt op for at høre 
god musik, … men først en treretters menu.
 
Orkesteret bestod af to mand, Michael Christo-
phersen og Keld Holse Den første spillede guitar 
og sang. Den anden betjente tangenterne både med 
hænder og fødder, og så sang han kor.
Det hele var bygget op om temaet: Bob Dylan og 
mig. Prætentiøst måske, men det gav mening. Guita-
risten fortalte, om de tanker han havde, dengang da 
de forskellige numre udkom. Det gjorde han så godt, 
så man selv fik billeder frem på den indre nethinde. 
Folk grinte og klappede.
Først var der en lille pause, og så kom andet sæt. Nu 
var der lagt mere kul på den musiske og den dylan-
ske esse. Flere historier, mere musik, luften stod 
stille, mens gulvet gyngede.
En helt pragtfuld aften for alle os heldige og for de 
to musikere.

Og læs lige her
Hvis du selv vil prøve at forestille dig hvordan 
stemningen og den indre billeddannelse var; kan du 
læse hosstående ’Sætliste’.
Første nummer var Make you feel my Love. Et af 
his Bobness’ allerstørste numre. Så fulgte et num-
mer fra Dylans seneste album.
Blowing in the Wind,
A hard rain’s gonna fall,
Ensomhedsgaden nr 9. Mogensen,
All you need is Love,
All along the watchtower,
Ramblen on, Led Sep …
I can’t get no satisfaction, Stones,
Let’s dance, Bowie,
Knocking on Heaven’s door,
Here you go again,
Tangled up in Blue (1962),
Blues Måske af Deacon,
Slow train (1979)
Everything dies, Bruce Springsteen,
Atlantic City, Bruce Springsteen,
I’m on fire,
Shooting Star (1982)
Most of the time
Som ekstranummer:
MR. Tambourine Man

En veldrejet aften med fed musik og usædvanlig 
godt humør. Måske kommer de to gutter forbi en 
anden gang. Dette er en opfordring. De to musi-
kere spiller også i bandet: Band Dylan.

Arrangør: Halds Saloner på Frilandsmuseets 
Restaurant

Thomas Leo Hansen

Michael Christophersen

Keld Holse og Michael Christophersen



Virum-Sorgenfri Avis • 1. august 2022 Side 19

Trick tyveri i Virum
Udlever aldrig personlige oplysninger før du er sikker på modtageren

Før sommerferien blev mine forældre på Bakkevej 
udsat for tricktyveri.
De blev ringet op af en mand, som udgav sig for at 
være fra politiet – han fortalte, at der var ”hacker-an-
greb” i området og han ville komme forbi for at 
undersøge deres computer.
Han dukkede op og viste dem sit ”politiskilt” – det 
vil sige: han viftede en mobiltelefon foran dem.

De lukkede ham ind og loggede på deres computer 
og netbank etc. 
Han så, hvor de havde gemt deres koder og logins og 
han fik set deres hus.

Mine forældre lugtede heldigvis lunten og ringede 
efter politiet straks efter, han var gået og de fik spær-
ret deres kort.

Til politiet sagde mine forældre: ”han havde samme 
udseende som jer.” En pæn, velsoigneret mand med 
skandinavisk udseende.
Alle konti blev spærret og koder ændret, NemId, 
MitId etc. Det tog lang tid at komme i orden igen.

De tog i banken og hævede kontanter for at klare sig 
til deres nye kort kom. Hvad så hvis de blev holdt øje 
med og kontanterne taget? Nåede han mon at instal-
lere noget på computeren? Og hvordan finder man ud 
af om han har? Tog han fotos af deres koder? 

I borgerservice vidste de ikke, hvordan man får gen-
etableret MitId… Så det var ikke helt let og det tager 
tid at få sit liv tilbage. Det tog faktisk over en måned.

Vi ved det godt alle sammen: luk aldrig fremmede 
ind i jeres hus – der er en grund til at hjemmehjæl-
pen skal ringe i forvejen. Men hvad så når de ringer 
i forvejen? Og deres telefonnummer ligner politiets? 
Kan man spørge dem om, man må tage et billede af 
dem, før man lukker dem ind? Vil det få dem til at 
opgive deres forehavende? Politiet kommer altid to 
mand høj.

Jeg kunne godt tænke mig at spørge manden, hvad 
han egentlig fik ud af mødet med mine forældre?

Jeg har selv fået sms’er fra banken – fra deres tele-
fonnummer – med link, som jeg ikke trykkede på. 
Jeg sendte i stedet et screenshot til banken og spurgte 

om det virkelig var fra dem – det var det ikke og de 
var glade for, jeg gjorde dem opmærksom på, hvor 
dygtige disse bedragere er…

De er ikke til at stoppe – så vi må være på stikker-
ne.

Sådan ser politiets legitimation ud:

Af Henriette Eiby Christensen
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Kort nyt
Ny europamester fra Virum

Niels Ramberg, Virum-Sorgenfri Bordtennisklub, er 
netop blevet Europamester for veteraner i bordtennis 
i single og double.
Der deltog 3600 spillere fra 58 lande, heraf 160 i 
Niels’s klasse.

Af Ruth Jacobsen

Navne

10 år
 
Hjertelig tillykke med din 
første runde fødselsdag,
kære Laurids, ønskes du 
af Farfar og Farmor

Donation til Frilandsmuseet

Kids tur - nu også i Lyngby-Taarbæk
Vil du være med til Danmarks sjoveste og største 
cykelløb?
Så spænd cykelhjelmen og ræs afsted som en ægte 
cykelstjerne når Kids Tour kommer til Lyngby 
d. 20. august Ruten er 1 km lang, og er for børn 
i alderen 3-10 år. Forældre og større søskende er 
velkomne, og der vil være en masse sjove aktivite-
ter og underholdning på pladsen.
Eventpladsen åbner kl. 10 på området ved Novo-
zymes og LIFE. Alle tilmeldte børn får et start-
nummer, en goodiebag og en medalje når målstre-
gen er krydset.
Læs mere og køb billet til dit barn på: www.
kidstour.dk.

Frilandsmuseets stationsby bliver i de kommende 
år omdannet til Frøsnapper-universet. Med støt-
te fra Nordea-fonden vil Ole Lund Kirkegaards 
ikoniske børneunivers med hønsehuse, æblelunde 

og svinestier blive vakt til live, til glæde for de 
0-6årige børn og deres voksne.

Niels Ramberg
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Musik på Frederiksdal Slot
Koncertrække i genremødet mellem klassisk musik og folkemusik

Uffe Borgwardt, der indtil i år har ledet musikud-
valget på Frederiksdal Slot, er blevet udnævnt som 
øverste leder på P2, og vi glæder os enormt på hans 
vegne over den flotte stilling. Musikaktiviteterne 
har i de sidste to år udviklet sig på arealerne rundt 
om slottet under navnet Frederiksdal Folk Festival 
i et samarbejde mellem ejerleder Sigismund Ahle-
feldt-Laurvig og musiker Veronika Voetmann.
I 2022 har Frederiksdals Musikudvalg arrangeret 
Frederiksdal Chamber Folk Days med en række 
aktiviteter for både musikere og lokalsamfund, som 
søger at sammensmelte musikoplevelser mellem 
de to genre klassisk og folkemusik. Koncerten i 
havesalen er et skridt på vejen i arbejdet med gen-
remødet, og vi håber at fonden har lyst til at opleve 
koncerten sammen med os.

Koncerter
Fredag d. 19. august – Koncertaften fra kl. 19.00
Koncertaftenen byder på en kombination af toner 
fra både det klassiske og folkemusiske univers. 
Concerto Copenhagen
Barokensemblet byder denne aften på et program 
med værker af bl.a.: A. Kirchhoff, J.H. Schmelzer, 
J.J. Froberger, J. Pachelbel og Georg Muffat.  htt-
ps://coco.dk/da 

Vesselil:

Den danske vokal- og strygetrio Vesselil spiller og 
synger nordisk traditionel og nykomponeret folke-
musik - musik som af publikum og anmeldere er 

blevet beskrevet som kammerfolk.
Med et usædvanligt nærvær og levende, kreative ar-
rangementer har de skabt et unikt musikalsk univers. 
De danner bånd mellem ældgamle traditioner og ny 
kompositionsmusik på en måde som er både kraft-
fuld og følsom. https://www.vesselil.dk/ 
Billet til koncerten d. 19. august kan købes på linket 
herunder: 
https://frederiksdalskovdistrikt.ticketbutler.io/da/e/
kammer-og-folketoner-i-havesalen/

Fredag d. 16. september – Koncertaften fra kl. 
19.00
Koncertaftenen har en lidt større tyngde i de folke-
musiske toner ved denne koncert, men bevæger sig 
stadig i grænselandet mellem de to genre klassisk og 
folkemusik. Rowan Coupland og Stringflip vil både 
spiller stykker sammen og hver for sig. 
Stringflip

Stringflip spiller nordisk og keltisk folkemusik til 
dans og koncert i energiske og sprudlende arran-
gementer. Med violiner, cello og mandola danner 
de en alsidig strengekvartet knyttet sammen af et 
stærkt venskab og ægte spilleglæde. Bandets unge 
medlemmer har gjort sig bemærkede på den nor-
diske og europæiske folkemusikscene i bands som 
Mynsterland (DK) og Stundom (tidligere: Elmøe 
& Hoffmann (DK)) samt i det irske projekt Blarney 
Bastards (SE). Publikum kan forvente sig en festlig 
aften, når Stringflip går på scenen. Der er nemlig 
skruet op de gode melodier og tunge grooves, blan-
det med momenter af mere stille lyttevenlige numre, 
hvor der kæles ekstra for den lækre tone og de små 
musikalske finesser. Sofie Bollen (violin), Emma 
Kragh-Elmøe (violin), Albin Sundin (mandola) og 
Veronika Krøll Voetmann (cello) skaber i fællesskab 

Pressemeddelelse:

Vaselil

Stringflip
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et alsidigt og kontemporært udtryk med forståelse og 
respekt for folkemusiktraditionen.

Rowan Coupland 

Rowan Coupland er sanger, sangskriver, multiin-
strumentalist og oprindeligt fra Bath i England. 
Med sin harpe, piano, guitar og exceptionelle 
stemme fortryller Rowan sit publikum med toner 
og sange, som han har touret verden rundt. String-
flip og Rowan Coupland har før spillet dobbelt-
koncert og Frederiksdal Slotskoncerter er heldige 
at kunne tilbyde den unikke oplevelse i årets 
koncertrække.
Billet til koncerten d. 16. september kan købes på 
linket herunder: 
https://frederiksdalskovdistrikt.ticketbutler.io/da/e/
slotskoncert-m-stringflip-og-rowan-coupland 

Gode vækstforhold for alger i vore søer

I år oplever vi en særlig stor vækst af trådalger som 
følge af sommerens høje temperaturer og vinterens 
nedbør. De grønne, ”fyldige” trådalger er ikke giftige 
og forekommer naturligt i søer og vandløb – særligt 
ved mange solskinstimer og når vandtemperaturen er 
høj.
Vi holder øje med tilstanden, og ved mistanke om gif-
tige alger, vil badning blive frarådet via vores hjem-
meside, ved badestederne og her på facebook.
Dog kan algeopblomstringen opstå lokalt og drive 
med vinden, så husk altid selv at tjekke for alger i 
vandet. En god tommelfingerregel er kun at bade, hvis 
vandet har en sigtbarhed, så du kan se dine tæer, når 
du står i vand til knæene.
Ud over, at vi holder øje med algesituationen, ana-
lyserer vi også løbende bakterier, og resultaterne for 
analyserne finder du www.ltk.dk/badevand, hvor vi 
denne sommer har tilføjet PFAS til analyseprogram-
met. Analysen for PFAS i badevandet viser, at koncen-
trationen ikke overskrider de gældende grænseværdier 
for badevand

Orientering fra Lyngby-Taarbæk Kommune

Rowan Coupland

Pas på alger i søerne
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Åbne Døre udstiller i møllen.

10 kvindelige kunstnere fra Åbne Døre i Lyng-
by-Taarbæk indtager igen  i år Lyngby Nordre Møl-
le med en spændende og alsidig sommerkunstud-
stilling.

Udstillingen rummer mange forskellige genrer af 
værker – fra bronzefigurer, fotografier og maleri-
er til mosaikker, smykker og keramik. Fælles for 
værkerne er, at de er produceret lokalt i Lyngby-Ta-
arbæk Kommune.
KUNST SKAL SES, oipleves og deles for at give 
mening. Derfor vil ”åbne døre” kunstnerne selv 
være kustoder ved udstillingen, værkerne og måske 
sammenslutningen.
Årets fællesinstallation #heartbyheart” som vil kun-
ne ses i Møllerummet på 1. sal, udspringer af kær-
lkigheden til en bedre verden, som har været vores 
meget vigtige medspiller i den sidste tid, og det har 
vi ønsket at hylde gennem vores fælles installation

Pressemeddelelse

Badeparken v. Lyngby Stadion 
2-6. august - Køb billetter her.
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Det kunne være gået galt
Hærværk og bål på Sorgenfri Torv.

Ved et tilfælde var jeg sent i butikken forleden aften 
og da jeg trådte ud foran Social Grill havde hær-
værksmænd været i gang.
Der var sprøjtet farve ud over store dele af torvet, 
det flød med toiletpapirsruller og en bænk var 
hængt op på taget.

 
I sig selv er det ikke særlig snart at lave hærværk 
men i dette tilfælde kunne det være gået gruelig 
galt. Kl. var halv tolv og hærværksmændene havde 
sluttet af med at antænde et bål, få meter foran So-
cial Grill og tæt på trætagene der udgør udhænget 
ved torvets butikker.
Som bål var hovedsageligt benyttet ting fra Social 
Grill men hovedsageligt opbygget af  store papirs-
ruller som i tørt vejr let kan flyve rundt og antænde 
både træ og tørre beplantninger.
Nu kom jeg tilfældigvis til stede og kunne hente 
vand til at slukke bålet, men dette hærværk kunne 
let have gået meget værre, da Sorgenfri Torv en sen 
aften i sommerferien er meget lidt befolket, således 
kom der ikke en eneste forbi i de 10-15 minutter jeg 
var tilstede for at slukke bålet.

Det er nok tvivlsomt om hærværksmændende/bør-
nene læser denne artikel men måske det ville være 
en god ide at tage en snak med sine unge i området 
om de kender noget til det eller i det hele taget for-
klare dem alvoren af denne episode.
Ikke blot at der kan ske en ildebrand men også at 
denne form for hærværk faktisk kan give en straf 
for ildspåsættelse, hvis den bliver anmeldt og opda-
get af ordensmagten, så hvad der måske starter med 
nogle sjove gale streger kan ende helt katastrofalt.

Grafitti i gadebilledet. Generelt når vi skriver om  
hærværk, bør vi som forældre sikre at børn ikke 
render rundt med tudser og sprayflasker i aften- og 
nattelivet.
Naturligvis ligger det nok ikke hjemme på bør-
neværelset eller i hækken men tag en snak med 
de unge mennesker – det er et tiltagende problem 
overalt i vores område.
Spørg dem eventuelt til hvorvidt de synes at det vil-
le være fedt hvis nogen kom og overmalede deres 
værelse og ejendele med spraymaling?

Det er rent faktisk det de udsætter andre for.

Kære læser 
Efter mere end 50 kapitler af Lexis venner 
stopper historien om Lexi. 
Vi er glad for , I har læst med og håber, der vil 
komme en anden spændende føljeton, I fremover 
kan følge med i.

Bål på Sorgen fri Torv

Hærværk på Sorgenfri Torv

Af Hans-Jørgen Bundgaard
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Da vi var guldgravere …  
i Legoland

I sommerferien var vi i Legoland. Vi tog dog først et 
par overnatninger på den navnkundige Krybily Kro 
ved Kolding – for at forlænge ferien. Felix var i sit es 
på kroen og ikke mindst i den indendørs swimming-
pool, som vi havde helt for os selv. 

Derefter tog vi til campingpladsen ved Legoland, 
hvor vi havde lejet en hytte. I selve Legoland var 
der et væld af oplevelser for os voksne og Felix. 
Han så bl.a. H.C. Andersen, der læste højt af ”Den 
grimme Ælling”, de smukke farverige huse i Ny-
havn og kravlede ind i løvens gab. Sidst men ikke 
mindst prøvede han at finde små guldklumper i 
”floden”, hvilket gik over al forventning. Han fik 
guldklumperne vekslet til en flot guldmedalje, som 
nu har fundet en plads i hans værelse

Den grimme ælling

Se, morfar. En guldklump!

I løvens gab

Krybily Kro

I poolen med mor og far
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Rubrikannoncer
Støt det lokale handelsliv Byens billigste annoncer
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Rubrikannoncer
 

Støt det lokale handelsliv Byens billigste annoncer
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GRINEREN
Vi har brug for et grin
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Redaktør:
Hans-Jørgen Bundgaard (Ansv.) - hjb@virumsorgenfriavis.dk 

Øvrige frivillige redaktionsmedarbejdere:
Kim Engelbrechtsen - ke@virumsorgenfriavis.dk 
Thomas Leo Hansen - tlh@virumsorgenfriavis.dk 
Jan Carlsson journalist (DJ) - jc@virumsorgenfriavis.dk 
Kaare Lausten - kl@virumsorgenfriavis.dk 
Ruth Jacobsen - rj@virumsorgenfriavis.dk 
Ole Fendt - of@virumsorgenfriavis.dk 
Freelancemedarbejdere: 
Niels-Kristian Petersen,  Julie Asbjerg Andersen, 
Erling Gothenborg, Birgit Trillingsgaard.

Redaktionelt stof
Sendes som word-fil eller lignende som færdigt 
materiale. 
Billeder sendes som jpeg eller PNG fil til redakti-
on@virumsorgenfriavis.dk
Næste udgivelse: 16.august  2022,  
deadline 11. august 2022  

Annoncepriser:
Helside: 1.300,- /  Side 2: 1400,-
Halvside: 900,-
Kvartside: 750,- / side 3 forneden: 900,- kr.
1/8 side: 500,- / 10 numre: 4.000,-
Lille rubrikannonce: 1/16 side: 250,- / 10 numre: 2.000,- 
Bagside (halv): 1150,- 
Bagside (hel): 1400,- kr. 
Side 2 helside: 1450,- 
Side 3 nederst: 1050,-
 
Medlemspris: - 20 % rabat 
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)

Specialpris ved gentagne indrykninger:
Kvartside: 10 numre: 6.500,-  / side 3 forneden: 7.500,-
Halvside: 10 numre: 7.500,- 
Helside: 10 numre: 9.900,- / Side 2:  11.000,- 
1/8 side: 500,- / 10 numre: 4.000,-

Distribution og oplag:
Avisen kan afhentes gratis hos Meny i Virum, Irma i Sor-
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.

Redaktion og tryk:
Premier Skilte-Tryk-Foto
Sorgenfri Torv 4  - 2830 Virum   

Tlf: 60 66 76 26

Udgiver:
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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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