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Hans-Jørgen Bundgaard.

Virum-Sorgenfri Avis • 1. september

Efterår

   Kalenderen siger 1. september – det er efterår.
Med en forrygende sensommer med middelhav-
stemperaturer kom vi igennem en af de mest skole- 
og foreningsaktive måneder.
Overalt har vi i bybilledet oplevet unge, der efter 
skolestart møder hinanden og fester, og forældre-
par gående rundt om aftenen på vej til en running 
dinner.
   Vi oplever, hvordan motionisterne udfolder sig, 
om det er på cykler eller med brug af benene, for 
nu skal sommerens mange grillarrangementer væk 
fra kroppen, så den er klar til en lang indesæson.
Det er netop i september, at rigtig mange tager fat 
på de indendørs aktiviteter, selv om der stadig kan 
være temperaturer til brug udendørs.
Vi forsøger at formidle så mange aktiviteter, som 
det er muligt. Husk endelig, at det er vigtigt, når du 
har et budskab, du vil ud med som andre af vore 
læsere kan få gavn af.
   Siden sidst har vi været i cirkus, og vi bragte 
billede af en sjov klovn på forsiden. Med dette in 
mente har vi selv siden mistet vores lokale klovne 
fra Cirkus 3, en lidt sørgelig nyhed, som du kan 
læse mere om inde i avisen.

En historie der for-
tæller om hvor hurtigt 
tingene kan ændre sig 
her i livet, og at vi 
som mennesker skal 
være glade for hver 
eneste dag vi står op 
til; selv om ikke alle 
dage er lige nemme at 
komme igennem.
Jeg håber vore læsere 
tager godt imod efter-
året. Ganske vist kan 
det ofte komme med 
rusk, regn og blæst, 
men efteråret kan også have sine gode sider med 
de hyggelige aftener indendørs med stearinlys eller 
en god tur i naturen i den rigtige påklædning, hvor 
man kan nyde de smukke farver, som efteråret også 
kan give os.
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   Der er for nylig vedtaget nogle nye tiltag for at 
sikre den nuværende trafik til skolen i form af dels 
en ændring af 5-vejskrydset med en cykellomme 
for cykler fra Furesø Parkvej, og dels at der ikke 
må køres i bil ind på Parcelvej fra krydset i skolens 
mødetid, sådan som det også er tilfældet fra Virum-
vej. Disse to tiltag vil forhåbentlig gøre det mere 
sikkert for skolebørnene at cykle til skole.

   Men i forbindelse med forslaget om en ny institu-
tion er det planlagt, at der skal være en P-plads for 
denne med indkørsel fra netop Parcelvej, et stykke 
inde på denne efter 5-vejskrydset. Det vil fuldstæn-
dig ødelægge den sikkerhed, som der nu etableres. 
Samtidig med at der kommer meget mere biltrafik 
her. Og måske i begge retninger.

Det dur simpelt hen ikke!

   Hvis der i det hele taget skal være en institution 
på dette sted, må den have biladgang fra Frederiks-
dalsvej og ikke fra Parcelvej. Det vil så formentlig 
betyde, at 5-vejskrydset må ændres, hvilket heller 
ikke er nogen god idé, da det allerede er uoversku-
eligt for mange skolebørn. Men dog ikke umuligt, 
hvis adgangen placeres så den ligger lige overfor 
Parcelvej og indgår i signalreguleringen. 

   Men det er ikke kun ved 5-vejskrydset og Parcel-
vej, der er trafikale problemer. Også for tilkørslen 
til både skole og institution på ”bagsiden” ad Sko-

lebakken er der for megen trafik. Og på Skolebak-
ken må man (hvis forholdene tillader det!) køre 
helt op til 50 km/t, mens der på Parcelvej er nedsat 
hastighed til 30 km/t, og på Virumvej, der er tra-
fikvej, kun må køres 40 km/t. Ganske forvirrende 
og ulogisk.

   Hastigheden må ned på 30 km/t på Skolebakken. 
Og også her må der indføres indkørselsforbud for 
biler ved skolens mødetid som på Parcelvej. Evt. 
kan man også lukke Skolebakken for gennemkør-
sel i svinget efter skolen, så der ikke kan køres 
igennem. Det vil også hjælpe på trafiksikkerheden 
i resten af døgnet.

   Hastigheden på Frederiksdalsvej gennem 5-vejs-
krydset bør under alle omstændigheder også ned-
sættes til 40 km/t som på Virumvej.

Store trafikproblemer ved Virum Skole
I forbindelse med kommunens planer om evt. at oprette en institution ved 
siden af Virum Skole er det vigtigt, at der ikke sker forringelser af trafiksikker-
heden for skolebørnene.
Af Niels Wellendorf

Byggeriet er så småt gået igang. Det tidligere sproghus er revet ned

Femkrydset

Måske ny indkørsel ud til krydset?
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Ny PYT-bog på vej
Forfatter Henrik Højer-Hansen er ved at lægge sidste 
hånd på Pyt bog nr. 10. 
Bogen udkommer den 30. september.  
Vi bringer lidt mere om udgivelsen i næste nummer af 
avisen. 
Som vi tidligere har nævnt, går hele overskudet ved 
salg af PYT-bøger og PYT-knapper ubeskåret til 
Sankt Lucas børnehospice i Hellerup.
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   Kom til borgermøde og mød kommunens særlige 
rådgivere: Borgerrådgiver Gyda Kaptain,
demenskoordinator Mette S. Andersen samt pårøren-
devejlederne og Line Bjerregaard
 
   Ved du, at alle borgere og familier kan få særlig og 
gratis rådgivning og støtte af de fire særlige rådgive-
re, som har hver deres speciale?

   Hvem er de fire rådgivere, hvad er deres funktion, 
hvilke opgaver har de, og hvordan kan borgere og 
familier få kontakt, rådgivning og støtte?

   Du kan få information om alt dette på borgermø-
det, som afholdes onsdag den 7. september 2022  
kl. 19 til kl. 21 i Virum Hallen, Geels Plads 40, 2830 
Virum. 

Rådgivermøde med kommunens særlige rådgivere
Danske handicaporganisationer i Lyngby Taarbæk Kommune inviterer til møde i  
Virumhallen - alle er velkomne

   Tre af rådgiverne  vil hver holde et oplæg, og der 
bliver mulighed for dialog og spørgsmål. 
Der kan dog ikke drøftes konkrete personsager på 
mødet.

   Mødet arrangeres i samarbejde mellem Han-
dicaprådet, Seniorrådet, Støtteforeningen for 
Udviklingshandicappede i Lyngby samt Danske 
Handicaporganisationers lokalafdeling i Lyng-
by-Taarbæk Kommune.

   Alle er velkommen. Der bydes på forfriskninger 
og kage. Der er ingen tilmelding.

Af Arne Christensen, Formand

Skjern Bank er i festhumør

   I disse varme dage er det fem år siden, at Skjern 
Bank åbnede afdeling i Virum. Det blev i lejede lo-
kaler på Geels Plads. Lige ved trappen ned til vejen. 

   Afdelingsdirektør Claus Christensen udtaler, at 
banken gennem et stykke tid har været på udkig efter 
større lokaler, da kundetilstrømningen gennem de 
første fem år har været rigtig god. ”Pladsen blev for 
trang, og vi har behov for større rammer til afdelin-
gens medarbejdere.”. Og alle kunderne.

   Kort før sommerferien i år kunne Claus Christen-
sen og afdelingens medarbejdere flytte ind på ny 
adresse på Kongevejen 159. Skjern Bank har købt 
ejendommen og renoveret den, til glæde for både 
omgivelserne, afdelingens kunder og medarbejdere. 
Det er som at komme i Paradis.

 - Med flytningen til Kongevejen, får vi endnu 
bedre muligheder for at byde både nye og bestående 
kunder velkommen i Skjern Bank. Blandt andet har 
vi fået nye flotte mødelokaler, som vi ser frem til at 
tage i brug sammen med kunder og samarbejdspart-
nere. 

   Vi vil gerne fejre flytningen, udtaler Claus 
Christensen, og samtidig fejre afdelingens fem års 
fødselsdag med en festlig reception i bankens nye 
lokaler, fredag den 9. september mellem 14.30 og 
17.00. Vi håber, at rigtig mange vil kigge forbi og 
opleve de nye fine rammer vi har fået. Og bare 
rolig - aircondition’en  virker.

Hvis du ønsker yderligere informationer, er du 
velkommen til at kontakte afdelingsdirektør Claus 
Christensen – telefonnr. 2085 5991.

Pressemeddelelse

Her er personalet fra venstre: Majbritt, Martin, Ninna, Mette, Claus, 
Christopher og Søren.
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Hvor blev lupinerne af……?
   Vi var nok mange Virum-Sorgenfri borgere, som 
havde forventet at se et strålende syn af blomstren-
de lupiner i mange smukke farver på markerne ved 
Frederiksdal. 

   Der var da også fine små hvide blomster på 
lupinerne, som var dette års økologiske afgrøder 

på Virummarken og Møllemarken på Frederiksdal 
Slots jorder. Men de lupiner, som dyrkes med høst 
for øje, er selvfølgelig en anden type end dem, 
vi menige borgere forbinder med et mangefarvet 
blomsterhav.
   Nu skulle høsten i hus, så jorden kan blive forar-
bejdet til næste omgang. Derfor kom markmaski-
nerne atter i gang med en støvsky omkring sig fra 
den udtørrede jord, som det ses på billederne fra 

Af Ruth Jacobsen
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Frilandsmuseet fik sin egen port. Indvielse i søndags
Den røde port

   Henrik Ehrenreich og jeg kender hinanden fra 
tidligere inde på museet. Også den gang gik talen på 
de røde porte. De er jo kendt af alle, der har sin gang 
i Jægersborgs Hegn og omegn. Nu står der også en 
imponerende af slagsen ved nordindgangen til Fri-
landsmuseet. Den lyser op ved sin blotte eksistens.
   Det er ikke bare noget man gør ’sætter en port op’. 
Man skal kunne sit håndværk og ha’ hår på brystet; 
og det har Henrik. Han er desuden næstformand & 
projektleder for ”Foreningen de røde portes venner”. 
Vil man støtte denne forening, kan det gøres via
 www.deroedeporte.dk

Forarbejde
   De røde porte står forskellige steder. Syv af disse 
bærer Henriks signatur. Videre fortæller han i tors-
dags, at Frilandsmuseets port har fået en særlig fod 
og dermed sikrere kontakt til den sorte muld. Dette 
kun fordi, at porten skal kunne holde længere. Godt 
tænkt; prøv at kigge nærmere på portpælene næste 
gang, du går forbi.

Og så skal der festes
Det er blevet søndag efter kirketid. Solen skinner 
trods regnvarsel. Men hvorfor skulle solen ikke skin-
ne, når små 100 glade mennesker, store som små, tyk-
ke og tynde i forventning nyder taler og hyldesten til 
den nye røde port. Vartegnet er sat, og Henrik er glad.

   Før talerne var vi alle heldige at se Vedbæk 
Garden træde med fuld musik. De trakterede 
med flere numre og en fejende flot udmarch. 
Publikum kvitterede med en klapsalve så kraftig, 
at et rødegern forskrækket for op i et blomstren-
de kastanjetræ.

Af Thomas Leo Hansen

Her ses et udsnit af tilskuerne

Vedbækgarden spillede til indvielsen af porten, der 
ses i baggrunden
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Et livsværk lukker
Den velkendte restaurant Shangri La på Kongevejen havde sidste åbningsdag onsdag.

   Når man kom ind ad døren til den kinesiske re-
staurant på Kongevejen, blev man mødt af et stort 
akvarie. Mange børn har gennem årene trykket 
deres næser flade mod ruden, for bedre at kunne se 
de flotte farverige fisk, for Restaurant Shangri la 
var en restaurant, hvor børn altid var velkomne.
   Akvariet er lukket og slukket og fiskene har fået 
et andet hjem, for efter mere end 40 år er det slut.

I 1982 åbnede Elizabeth Chaanhing en kinesisk 
grillbar på kongevejen i Virum. 
   Det var dengang der lå en række små butikker 
ved siden af hinanden i samme bygning, bl.a. var 
en af naboerne Sparekassen Bikuben.
   Elisabeth selv var 10 år før kommet til Danmark, 
og hendes forretning gik rigtig godt. Så godt at 
Elisabeth gradvist udvidede og i løbet af nogle 
år fik købt nabobutikkerne og den lille kinesiske 
grillbar var nu blevet til en restaurant.  
Restauranten i Virum gik så godt, at man skulle 
bestille bord og især mange virksomheder benytte-
de den til spisning i forbindelse med møder.
Således benyttede Virum Handelsforening restau-

ranten i en periode i forbindelse med bestyrel-
sesmøder, og i forbindelse med udviklingen af 
Virum Bymidte, inviterede entreprenøren arbejds-
gruppen til middag på restauranten, da der skulle 
diskuteres og fremlægges ideer.

   Men Elisabeth Chaanhing ville mere, og i  1993 
overtog hun forpagtningen af det kinesiske tårn i 
Tivoli, som hun drev sideløbende med restauran-
ten i Virum, frem til 2012
   Samtidig med at være vært i sin restaurant, var 
Elisabeth operasanger og optrådte ind i mellem 
i restauranten sammen med operasanger John 
Venning, som også er kendt for en af de 3 danske 
tenorer.

   Tiden er nu inde til at en ny generation skulle 
tage over, Elisabeth var blevet ældre, men hendes 
sønner ville gerne gå andre veje, så det var ikke 
muligt at fortsætte indenfor familiens rammer, og 
da Corona ramte restaurationsbranchen hårdt, er 
det nu besluttet at lukke restauranten.
   Sidste åbningsdag var den 31. august, men 
der arbejdes stadig med at finde en løsning, så 
der måske igen kan blive restaurant i de gamle 
lokaler.
H   ar du gode ideer eller kender nogen, der 
kunne være interesserede, kan du kontakte redak-
tionen, der formidler det videre til rette vedkom-
mende.

Af Hans-Jørgen Bundgaard

Elisabeth Chaanhing foran restauranten, før den voksede sig stor
Interiør fra Shangrila
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   Efter et par års pause for de indendørs koncerter var 
der igen inviteret til concert på Frederiksdal Slot – og 
hvilken koncert.
   Omkring 100 fremmødte fik en rigtig fin musikalsk 
oplevelse. Selv om der ikke er meget aircondition på 
et gammelt slot kom vi alle igennem en varm aften 
som bød på klassisk musik fremragende udført af 
Concerto Copenhagen mesterligt ledet af Lars Ulrik 
Mortensen.

Musik på slottet
Koncert på Frederiksdal Slot med Concerto Copenhagen og Vesselil

   Vi fik en times koncert med værker fra ca 16-1700 
tallet, af komponister, som hvis ikke man er velbe-
vandret i den klassiske musik ikke var særlig kendte 
for undertegnede, men det gjorde ikke udførslen 
dårligere. En god oplevelse med musik fremført på 
cembalo, violin, fagot og bratsch.
Musikken blev fremført, som det også stod i program-
met: Fantasifuld, løssluppen, enkel og dansende – 

men også kompleks, bevægende, udfordende  og 
altid  uforudsigelig og underholdende – og det 
må man sige, at musikken levede meget op til 
programteksten.
   Efter en pause, hvor vi kunne komme lidt ud 
fra den varme sal og strække benene, var der 
folkemusik på programmet.
Trioen Vesselil består af de tre kvindelige musi-
kere Elisabeth Dichmann, Clara Tesch og Maja 
Aarøe Freese.
    Af programmet fremgik det at Vesselil (Nav-
net er hentet i en gammel dansk folkevise) havde 
et energifyldt koncertrepertoire med dybe rødder 
i den nordiske folkemusiktradition, og vi fik da 
også syn for sagn ved den sprudlende musik,som 
de tre kvinder præsenterede foran et medrivende 
publikum.

Af Hans-Jørgen Bundgaard

Concerto Copenhagen

Vesselil bestående af Elisabeth, Clara og Maja med de to arran-
gørertil højre i billedet Veronica og Sigismund 
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   Når vi laver varm mad, skal det være noget med 
kartofler, pasta eller ris. Hvis det kun er med salat, 
vil vi godt have noget brød til. Vi spiser færre kogte 
kartofter, fordi det er lidt besværligt. Der er for lang 
forberedelsestid med at skrælle eller pille kartofler. 
Der er lige undtagelsen, danske nyopgravede kartof-
ler, hvor ”skindet” næsten falder af, når man skyller 
dem. De smager skønt, men det er næsten ikke til at 
få ”rigtige” nyopgravede kartofler, når du bor i Virum, 
medmindre du selv dyrker dem. 
   Denne gang står det på krebinetter med ovnstegte 
kartoffelbåde og lidt grønt. 
   Jeg køber nogle vaskede kartofler. Lægger dem i 
vand, fjerner eventuelle stød og pletter. Skærer kartof-
lerne i kvarter eller i halve stykker, alt efter størrelsen. 
De delte kartofler lægges i vand igen i ca. 10 min. 
Derefter tørres de i et viskestykke, og kommes i en 
plastpose sammen med salt og peber og lidt oliven-
olie. Ikke for meget olie. Posen rystes så alle kartof-
felstykkerne får olie, salt og peber. 

Læg kartoffelstykkerne på bagepapir i et passende stegefad. Steges i 
ovnen ved 200 grader ca. 45 min.

De færdige kartofter kan godt få lidt ekstra salt alt efter behag.

Til krebinetter køber jeg svine / kalvekød. Det 
kan endnu fås til en nogenlunde rimelig pris. 
Krebinetterne og det grønne gøres klar, medens 
kartoffelstykkerne er i ovnen. Af 500 gr. kød for-
mer jeg fire krebinetter. Giver dem salt og peber 
og vender dem i rasp. Jeg vender ikke kødet i æg 
eller mælk. Raspen sidder udmærket fast uden 
hjælp.
   Nu er det sådan, at vi kun kan spise en krebinet 
hver hjemme hos os, og da vi er to personer, så 
fryser jeg straks to krebinetter ned, inden de er 
stegte, men med salt peber og rasp. Jeg pakker 
dem ind i plastfilm. De kan godt ligge et par uger 
i fryseren. 

   Det færdige resultat er en krebinet, stegte 
kartoffelstykker og nogle rå grøntsager i tern: gu-
lerødder, squash, bladselleri og tomat. Desværre 
ingen sovs. Det får man næsten aldrig mere.
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   Kirkens voksenprogram overføres til børnehøjde
I Virum Kirke har de lavet en kirkeklub for de 
10-14-årige, hvor de aktiviteter, der er i kirken for 
de voksne, er på programmet i en version for børn 
og unge.
   Kunsttur til Sophienholm, kreative værksteder, 
film- og spilaften – det har indtil nu været på pro-
grammet i den forholdsvist nyopstartede Kirkeklub 
i Virum Kirke. Rammen for kirkeklubben er, at de 
aktiviteter de har – kirkeligt, socialt og kulturelt – 
for de voksne skal overføres til børnehøjde. 
   I Virum Kirke har de voksne glæde af filmstudie-
kreds, fællessang, foredrag, koncerter, yoga, stu-
diekreds og udflugter, men der er ikke samme gode 
tilbud til det lidt yngre publikum. Der var faktisk 
intet på kirkens program målrettet aldersgruppen 10-
14 år, så der måtte gøres noget. 
   - Vi har nogle menighedsrådsmedlemmer, hvis 
børn savnede, at der var noget i kirken efter man var 
færdig som minikonfirmand, og derfor besluttede 
vi sammen at søge provstiets udviklingspulje for at 
skabe en kirkeklub for den aldersgruppe, fortæller 
kirke- og kommunikationsmedarbejder Marlene 
Kejser.
   Kirken fik støtte fra udviklingspuljen og er nu i 
fuld gang med spændende aktiviteter i kirkeklub-

ben. Indtil videre har klubben bl.a. været på tur til 
Sophienholm for at høre kunstfortællinger og de har 
produceret deres egen lille film med titlen ”Tyveriet 
i Herning” sammen med en filminstruktør.
   - I kirkeklubben er der plads til alle, og vi har altid 
noget nyt og spændende på programmet hver gang, 
fortæller Marlene Kejser.
   I dette efterår byder kirkeklubben på rap-works-
hop, kreativt værksted til halloween og Science 
Show med DTU. Det er gratis at deltage, og man 
kan tilmelde sig på kirkens hjemmeside.

   Lundtofte Kirke holder loppemarked på lørdag 
den 3. september ved sognegården:

   Kom og gør en god handel og mød dine naboer og 
andre fra sognet. Udover loppefund, kunsthåndværk 
og andre små skatte er der salg af kaffe og kage. 
Ved godt vejr er vi udendørs, ved regn trækker vi 
indenfor i sognegården.

   Foredrag med Ida Auken i oktober:
Foredrag tirsdag d. 25.oktober kl. 19
:Klima, håb og handlekraft. En aften med politiker 
Ida Auken.Det er ikke let at bevare håbet, når man 
beskæftiger sig med klima. Sådan skriver klimapoli-

tiker Ida Auken i sin bog Tro på det, der udkom i år. 
Udviklingen i klimaet går for langsomt den rigtige 
vej og for hurtigt den gale vej. Derfor er det netop 
vigtigt at bevare håbet, for hverken børn eller voks-
ne kan bruge mismodet til noget. Håb giver derimod 
handlekraft, og det får vi brug for til at gennemføre 
den grønne omstilling. De tekniske løsninger kan 
kun vende udviklingen, hvis alle ændrer vaner. Alle 
skal medvirke. Der er brug for gensidighed og fæl-
lesskab. 

Gratis adgang. Fore-
draget er arrangeret af 
studerende og studen-
terpræsten på DTU

Ida Auken

DTU besøger Virum Kirkes Kirkeklub med deres spændende Science 
Show, hvor der bliver lavet naturvidenskabelige eksperimenter.
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DR-gudstjenester
Søndag 23. oktober kl. 15.30-18.30 og 19.00-21.30
og mandag 24. oktober kl. 10.30-13.00 og 14.00-
16.30
På den sidste søndag i oktober og de første 3 sønda-
ge inovember sender DR-gudstjenesten (DR søndag 
kl. 10.00/14.00)
fra Lyngby kirke.
Alle, der har tid og lyst til at deltage i gudstjenester-
ne, er
velkomne til at være med til at deltage i DR-gudstje-
nesten.
Tilmelding til kirkekontoret senest mandag 17. 
oktober.
Oplys e-mail/tlf.nr., så meldes der ud om mødetids-
punkt

Litteraturkreds
Onsdage 14. september og 19. oktober kl. 19.00–
21.00
Vi taler om den aktuelle bog. Første bog: ”Englenes 
sorg”
af Jon Kalmann Stefansson.
Bogen kan afhentes på kirkekontoret.
Anden bog: ”En dødsnat” af Marie Bregendahl.
Sted: Sognegården

Strikkecafé
Torsdage 1. og 15. september, 6. og 20. oktober
kl. 13.00–15.00
Vi mødes i lokalet på Lyngby Kirkestræde 10A til 
kaffe og
hyggeligt samvær. Vi strikker
til fordel for Røde Kors.

Liv i Lyngby
Lørdag 3. september kl. 11.00–14.30

I vores telt byder vi på en kop kaffe/te og en 
hyggelig
samtale. Fisk et bibelcitat, prøv en præstekjole, 
tegn på en sten, fold en båd og træk
et samtalekort.
Børnekoret synger kl. 11.00
og Caroline Amaliekoret
synger kl. 12.00.

Fyraftenskoncert
Fredag 2. september kl. 17.00
Kirkens organist Regina Bruun spiller J.S. Bachs
præludium og fuga i h-mol, Niels W. Gades
”3 tonestykker“ og 3
koralbearbejdelser af Johann
Krügers melodi “Schmücke dich, o liebe Seele”.
I kirken. Gratis adgang.

Højskolesang på en onsdag
Onsdag 14. september
og 5. oktober kl. 10.30–11.30
Syng med fra højskolesangbogen og hør om nye 
sange, der er kommet med i den seneste udgave.
Der serveres kaffe og sødt. Sted: Sognegården
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af Niels-Kristian Petersen

Lidt lokalhistorie  
Historien om Den Gule Gård

   En gårds historie forsøgt beskrevet i gamle sort/hvi-
de fotos m.m. i landsbyen Virum fra 1799-1954 .”Den 
Gule gård” eller ”Bdr. Petersen gård”, engang Virum-
vej 78, nu Virumgade 24 med navnet ”Kærgården”. 
Her en del fra en skuffe i en gammel kommode, der 
stod i borgestue (opholdsstue for tyendes ophold på 
en større gårde) gården, en stor stue op til køkkenet, 
når folk ikke kom ind ad den fine dør og entre under 
frontispicen ud mod gårdspladsen.  

   Her det ældst 
gemt fotogra-
fi i skuffen, et 
håndkoloreret 
foto, hvor der 
på bagsiden er 
skrevet to navne 
og et årstal. 
Bentsen og Hart-
vig. 1858. Året 
hvor gården blev 
genopført på sin 
nuværende 
plads.  Går-
den bygget 

1856-58. I 1858 hed gårdens ejer Bent Bentsen 
(1799-1866). Mon det er ham?  

Den gule gård ca. 1894, Lyngby Taarbæk Stadsarkiv

Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv
Gårdejer Bent Bentsen og Sophie Jensdat-
ter(1799-1851) havde  ingen børn. Sophie Jensdat-
ters søster Bolette Jensdatter (1799-1866) var gift 
med kromanden Christian Petersen (1789-1851) på 

Strandmøllekroen, senere Søllerød Kro, for til 
sidst at købe Mothsgård, så det blev deres ældste 
søn Christian Jens Petersen ((1833-1910), der ar-
vede gården. Han var allerede da karl på gården. 
Christian Jens  Petersen og Andrea Pauline født 
Lundtqvist(1835-1908).Carl Peterses forældre

Den nye gårdejer og hustru på Den gule Gård

Christian Jens  Peter-
sen og Andrea Pauline født 

Neel Petersens forældre Neel Ziebrandtzen og Ziebrandt Zie-
brandtsen. St. Magleby, Amager
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De  næste på gården fra 1894 til 1945

Neel Petersen (1874-1945), Gårdejer Carl Petersen (1866-
1931) med parrets yngste barn Esther Neel (1912-1994). 
Udsnit.

Gården ca. 1910. Ukendt fotograf.

Her fotoet i sin helhed med en soldater der lå i kontonnement på 
gården under Første Verdenskrig. 1914.       

I ægteskabet blev det til i 7 børn, men Neel havde en dreng fra 1. 
ægteskab med til Virum. Neels første mand døde ganske kort tid 
efter de var blevet gift. Kun 4 af børnene giftede sig med resultatet 
kun 5 børnebørn

Fra 1945-1954

   Ved Neel Petersens død var der 4 hjemmeboende 
børn, 3 sønner og en datter, hvor af den en søn var 
gift.

Gerda og Folmer Emil Petersen. 1942

fortsættes
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Den gule Gård ca. 1954

Carl Petersen lufter køerne . Der var ikke meget jord tilbage om-
kring gården. Ca. 1950.

Ejnar Crilles Petersen kører under viadukten ved Virum Station. Ca. 
1950. Th. i dag Virum Apotek.

Folmer Emil Petersen kører med selvbinder frem for Helleholm. 
1948. Den store dreng i korte bukser og hvid skjorte skulle være 
Thorkil Hansen, der den gang boede på Byagervej.

Folmer Emil Petersen ser på en af de 5 heste, der var på gården. 
Ingen traktor. Gerda Petersen malker. Ca. 1945.

1954

Det hele slutter i 1954, hvor Lyngby-Taarbæk 
Kommune køber gården og giver navnet Kær-
gården. Der indrettes æresboliger i stuehuset og 
længerne overtages af den kommunale gartneraf-
deling
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   Både Charlie (Bo Bjerregård) og Binalto  (Jan 
Kierulf) døde med få dages mellemrum.

   På redaktionen havde vi en aftale om et inter-
view med Jan i forbindelse med vore portrætter 
af spændende mennesker i lokalområdet – dette 
interview nåede vi aldrig.

   For Jan var et spændende menneske der var helt 
unik både som person og som entertainer.
Mit første bekendtskab med Jan var da han spil-
lede på Lyngbys førstehold igennem 70´erne og 
80´erne.
   Dengang var jeg i en periode fast tilskuer på 
Lyngby Stadion, når Lyngby Boldklub spille-
de – og det var i perioden lige før de kom op i 1. 
division (i dag superligaen)
   Her var Jan en fast mand i truppen.

Sidenhen havde jeg en del at gøre med Jan, da han 
var med til at starte Lundtofte medborgerhus og 
fotograferede en del for ham – Jan var en ildsjæl 
og gjorde rigtig meget for at der skulle være liv i 
gaden og der skulle ske noget. Allerede dengang 
ville han underholde og havde bl.a. sit eget klov-
neshow – cirkus Uno der senere udviklede sig til 
Cirkus 3 og når de ikke spillede sammen så optråd-
te Bo og Jan som Charlie og Binalto
   En periode havde Jan startet nogle aftener i Kuh-
lausalen i Kulturhuset i Lyngby ”kom og dans” 
hvor ideen netop er, at lokale kunne mødes og 
hygger sig sammen med lidt dans til levende mu-
sik, men underholdning for børn lå hans hjerte nær 
– derfor blev han også ansat i en periode som en 
slags børnekonsulent i Lyngby-Taarbæk Kommune 
for igen at styrke Børnelivet i kommunen..Der er 

således ikke mange, der har været børn i kommunen 
gennem de sidste 30 år som ikke har siddet og haft 
det store grin fremme, når Charlie og Binalto klovne-
de i børnehaven, sportshallen eller på en parkerings-
plads på deres eget medbragte manege.
Mange husker også Cirkus 3 for deres små intro-
film, optaget på DTU, hvor de kørte afsted på deres 
lille motorcykel med sidevogn med den hvide klovn 
halsende efter. 
   Ikke mindst kendte alle børn det lille ordspil ”Butji 
med bååthornet” 
   Når jeg i vores forening skulle bruge lidt børne-
underholdning kunne jeg altid ringe til Jan der både 
deltog i de store byfester i Virumparken og ved vores 
høstfester i det centrale Virum
Det kan jeg ikke mere, den 20. august lukkede 
Binalto Jan Kierulf)  sine øjne for sidste gang kun 
få dage efter hans makker Charlie (Bo Bjerregaard)  
gennem mere end 30 år gik bort.
Æret være deres minde.

Af Hans-Jørgen Bundgaard

Charlie og Binalto optrådte til høstfesten i Virum flere gange

Charlie og Binalto indviede Virum handelsforenings udhængsskab 
tilbage i 1995

Cirkus 3 har haft sin sidste forestilling
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Vores ordstyrer er her ikke mere

   For nylig fik jeg beskeden, at advokat Niels 
Henrik Søndergaard er gået bort.  
   Da jeg i 1995 blev formand for Virum Handels-
forening fik jeg for første gang kontakt med Niels 
Henrik Søndergaard.
   Niels Henrik var ikke medlem af bestyrelsen 
men var altid meget hjælpsom og en god støtte i 
foreningen, når vi skulle have hjælp til noget.
Således stillede Niels Henrik sig gerne til rådighed  
når vi skulle bruge en ordstyrer eller der skulle 
skrives et referat. Niels Henrik var meget aktiv i 
det lokale handelsliv og var altid klar med et godt 
råd når det skulle være. 

   Man kedede sig aldrig når Søndergaard var til 
stede. Niels Henrik var en brav jyde og det for-
nægtede han ikke. Han var altid god for en vittig-
hed, og jeg var altid imponeret over hvordan han 
kunne huske dem alle sammen men de kom bare 
ud af hans mund på en stille og rolig måde på det 
jydske og når man mødte Søndergård i Virum med 
sin cykel var han altid god for en lille snak og en 
vittighed..
   For år tilbage afhændede han sin advokatvirk-
somhed på Virum Torv for at kunne trække sig 
tilbage og nyde livet uden det daglige arbejdspres.
Nu er han gået bort efter kort tids sygdom.

Af Hans-Jørgen Bundgaard

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

Niels Henrik Søndergaard er gået bort i en alder af  77
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   Søndag d. 11. september kl. 15.00 åbner den nye 
sæson med en musikalsk forestilling om Christian d. 
4.s datter, Leonora Christina, der henslæbte 22 år i 
Blåtårn på Københavns Slot, dømt for højforræderi 
forårsaget af sit ægteskab med den initiativrige, men 
skandaleombruste rigshofmester, Corfitz Ulfeldt. 

   Det var sidste år, 2021, at man fejrede 400 året for 
hendes fødsel.
Som datter af Christian d. 4. fik hun et højst usæd-
vanligt liv, og forestillingen på søndags-matinéen 
centrerer sig om hendes fangenskab i Blåtårn, hvor 
hun blev holdt indespærret i de mange år.

   Her skrev hun det berømte værk ”Jammers Min-
de”, som hun stilede til sine børn. En skarp og 
velskrevet – til tider næsten tragikomisk – skildring 
af en kvindes fornedrelse og åndelige storhed.

  Det vil blive en medrivende oplevelse, når Mari-
anne Telling levendegør fortællingen om Leonora 
Christinas fangenskab og hendes enestående evne til 
at overleve de elendige forhold i Blåtårn….i 22 år!

    De to musikere, blokfløjtenisten Marit Bock og 
guitaristen Jan Sommer, skaber den indlevede musi-
kalske ramme om denne berømte skæbnefortælling.

Leonora Christina gæster Kulturstedet Lindegaarden.

Guldstykker
- en musikalsk rejse gennem klassisk musik og opera

   Tag med på en musikalsk 
rejse med Søren Schauser, 
og hør om de allerbedste 
værker inden for klas-
sisk musik og opera. Han 
formulerer vigtig viden og 
fortæller sjove anekdoter, 
mens han guider gennem 
det særlige ved hvert eneste 
musikstykke.

   Søren Schauser er uddannet violinist og bratschist 
og har turneret med Det Europæiske Barokorkester 
over hele verden. I dag er han klassisk musikredaktør 
på Berlingske og underviser ved Det Kongelige Dan-

ske Musikkonservatorium i musik – og kulturfag, 
ligesom han er forfatter til flere bøger og er især 
kendt fra Den Klassiske Musikquiz på DR. 

   Søren Schauser’s seneste bog ”Guldstykker” kan 
købes signeret ved foredraget. 

   En hyggelig aften med klassisk musik og dejlig 
mad. 
   Foredraget foregå i Frilandsmuseets Restaurant, 
Kongevejen 100 
Tirsdag den 6. september kl. 17.30 - 20.00 
 
Billetter kan købes på www.birgithald.dk 
 

Af Niels Halse

Leonora Christina

Pressemeddelelse
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Cirka 2.500 ironmen og kvinder
Hele feltet red to gange over Geels Bakke på cykel

   Solen skinnede ubønhørligt fra en himmel, der 
drilsk smilede ned på cykelryttere, frivillige og 
os publikummer. Varmt var det, rytterne sprøjtede 
vand ud over kroppen fra deres plastflasker. Vi 
andre stod og så på. Imponerende var det med en 
fart på næsten 40 kilometer i timen for de hurtig-
ste og det er op ad bakke, ja, man tror det næppe, 
men sandt at sige føltes det også overnaturligt.

Kort fortalt
   Inden rytterne kom op over bakken første gang 
havde de lige svømmet omkring fem kilometer og 
cyklet tæt på 40 kilometer, at der så bare venter 
dem yderligere 140 kilometer… Og når det er 
overstået, så har jeg hørt, at der venter dem 46 
kilometer i løb gennem København. Godt man 
har sin sofa derhjemme.

Frivillige
  Publikum råbte deres lykønskninger ud over 
rytterne, og nogle af disse havde lige kræfter til at 
vinke tilbage. Al ære værd; og jeg kom desuden 
til at tænke på hvor mange frivillige, der af ren og 
skær lyst stillede op. Jeg talte 10 unge mennesker 
i deres orange bluser. Lavt skønnet er der 120 
drikkevandposter over hele turen. Efter ’den lille 
kranførers manual’ skulle det give 1200 frivillige. 
Det er jeg virkelig imponeret af. De skal have et 
klap på skulderen.

Bonusnyt 
   En god tid til at svømme, cykle og løbe Køben-
havn rundt som en rigtige ironmen og ironwomen 
siges at være omkring10 timer, og den placering 
kan man være meget stolt af.

Af Thomas Leo Hansen

Historiske dage på Lindegården

   Historiske dage i Lyngby-Taarbæk lørdag den 20. 
august 2022 blev en forrygende succes – mere end 
900 børn og voksne lagde vejen forbi Kulturstedet 
Lindegaarden for at møde den lokale historie ved 
foredrag, foreninger, fest og farver, høj faglighed, 
fornøjelige gamle lege og godt humør – I strålende 
solskin!  
   Alt sammen takket være alle de frivillige, der ved 
mange timers slid gjorde denne første lokale histo-
rie-festival til en festlig dag og ikke mindst alle 27 
lokale organisationer, personer og fonde bag ’histo-
riske dage i Lyngby-Taarbæk’.

Figurer foran Lindegården

Af Dorete Dandanell

Cyklisterne runder toppen af Geels Bakke. Den orange farve 
viser hvem der er frivillg.
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Liv i Lyngby
   Handelsforeningen Kongens Lyngby inviterer 
atter til den årlige tilbagevendende byfest ”Liv i 
Lyngby”, hvor hele Kgs. Lyngby står sammen om 
at vise, alt det byen har at byde på.
I år foregår “Liv i Lyngby” over to dage den 2. og 
3. sep.
   Fredagen vil have et fokus på et voksent publi-
kum og starte kl. 16 med boder, musik på gader og 
stræder og opfordring til at benytte byens mange 
spisesteder og caféer. Her vil det også være muligt 
at købe billetter til en smagsrute gennem byen.
Lørdagen er den mere traditionelle del af ”Liv i 
Lyngby”, der viser de mange forskellige sider af 
byen. Butikkerne rykker ud på Hovedgaden med 
gode tilbud og godt humør krydret med masser af 
underholdning for børn og voksne, biludstilling, 
musik på gader og stræder, byvandringer og med 
besøg af kulturinstitutioner, foreninger, kommunen, 
virksomheder med flere.
   Koncert, underholdning og foodtrucks i Kanal-
vejsparken
   I Kanalvejsparken, bag Lyngby Storcenter ved 
Kanalvej og Microsoft, vil man fredag aften kl. 20. 
kunne opleve en koncert med “Peter og de andre 

kopier”, der spiller Kim Larsen og Gasolin numre. 
Om lørdagen vil der i løbet af dagen være forskel-
lige musikalske indslag og underholdning, inden 
Liv i Lyngby afsluttes med et musikalsk brag med 
pigtrådsbands og Jørgen De Mylius som vært til 
at kæde musikken sammen. Et mindre streetfood 
marked sørger for mad og drikke begge dage.
Rundt omkring i byen vil der også være forskelligt 
underholdning f.eks. på Johannes Fogs Plads bag 
Magasin, der i dagens anledning bliver omdannet 
til et børnekulturtov med besøg af bl.a. Eventyrrid-
derne, DTU og Opfinderskolen mf.

Virumløbet - en stor succes

   926 deltagere stillede til start til årets virumløb.
Løbet startede i høj sol i Virumparken. 
Alle deltagere startede med fælles opvarmning, 
hvorefter de i hold blev sendt ud på de tre forskelli-
ge ruter på hhv. 2, 5 og 10 km. 
   Der var tale om et familieløb og der blev i år ikke 
uddelt præmier og pokaler så alle var vindere bare 
ved at stille op.

Foto og tekst: Hans-Jørgen Bundgaard

Der varmes op før Virumløbet

Mere end 900 løbere startede i  Virumparken

Black Maria med rødder i Virum spiller til Liv i Lyngby

Pressemeddelelse
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Ny hundesalon i Virum

   Natty’s Hundesalon åbnede lørdag den 20. august 
på Engbakken 31E i Virum. Allerede fra om for-
middagen var der besøg af nogle små firbenede, der 

skulle have trimmet 
krøllerne. Salonen 
tilbyder blandt andet 
hundetrimning og 
klip, vask og føn-
tørring, negleklip, 
ørerensning samt 
ozonterapi.
                

Salonens åbningstider er tirsdag - lørdag fra kl. 
9.00 til 17.00, og der er lukket søndag og mandag.

Tekst og Foto: Ole Fendt

Natalia med hundene Churra og Chica

- Hvornår tror du, vi bliver lukket ud?
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Forrygende forestilling
Cirkus Baldoni var forrige weekend på besøg i Virum

   Virum-Sorgenfri Avis havde udtrukket 20 vindere til forestillingen som sammen 
med det øvrige publikum fik en forrygende forestilling med masser af klovnenum-
re, jonglering, bugtaleri og alt hvad der ellers foregår i et rigtigt Cirkus. 
   Sprechstallmeisteren styrede på bedste vis showet med hjælp fra løven Leo som 
altid er et fast deltager i showet, og selv om han hvert år truer med at spise bør-
nene, sker det jo heldigvis aldrig, for hvem skulle ikke være til forestillingen hvis 
ikke det er børnene - det er en rigtig børneforestilling.

Af Hans-Jørgen Bundgaard

Koncertaften på Frederiksdal Slot
Rowan Coupland og Stringflip spiller i Havesalen

   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 
arrangementer. Med violiner, cello og mandola 
danner de en alsidig strengekvartet knyttet sam-
men af et stærkt venskab og ægte spilleglæde. 
Bandets unge medlemmer har gjort sig bemær-
kede på den nordiske og europæiske folkemu-
sikscene 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, blandet 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

Stringflip
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Da junglen kom til Virum
 Der var papegøjer, jungletrommer og tropisk varme i det store cirkustelt
 Af Kim Engelbrechtsen

Arne Alligator landede i Virum i stegende hede lør-
dag den 20. august. Til en koncert i Cirkus Baldonis 
store telt. Handlingen gik ud på, at Arne og hans to 
tropeklædte assistenter skulle optælle alle junglens 
dyr, blandt andet en kæmpestor, farverig papegøje. 
De små publikummer blev underholdt og fik slush-
ice og popcorn. Og det gjorde vi lidt ældre også. 
Bravt af ham, der havde det store alligatorkostume 
på, der må have været 50 grader inden i det …
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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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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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