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Hans-Jørgen Bundgaard.
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VALG
   Selv om ingen (i skrivende stund) ved, hvornår 
der skal være folketingsvalg, har valgkampen læn-
ge været i gang.
   Vi er vant til at dække kommunalvalget her på 
avisen, men et folketingsvalg er nyt for os. 
Vi har mange kandidater fra vores område og vil 
løbende give dem taletid i avisen.
   Vi forsøger naturligvis at dele sol og vind lige, 
mellem de forskellige partier på henholdsvis den 
ene og anden side af midterlinjen. 
   Virum-Sorgenfri Avis er på ingen måde partipo-
litisk, men det betyder ikke, at vi ikke kan bringe 
politik i vore spalter, blot det bliver fordelt ligeligt 
og helst med fokus på de løsninger, der gælder i 
vores område.
   I de fremtidige aviser sætter vi en side af til 
valgstof i hvert nummer, ligesom vi igen vil tage 
fat i portrætter af de siddende kommunalpolitikere 
– én for én.
   I kommunalvalget taler vi meget om de nære 
værdier i lokalsamfundet, de emner der rør os alle 
sammen i hverdagen - skoler, institutioner, børn, 
ældre, trafik og nærmiljø.
   Når vi ser på det landspolitiske, er billedet et lidt 
andet og mere overordnet. For det første ligger der 
et udgiftsniveau med nogenlunde faste udgifter 
på ca. 90 %, hvor der ikke umiddelbart er så stor 
forskel på partifarve. Det vi ser landspolitisk, er 
mere et spørgsmål om finansiering og prioritering 

af disse resterende mid-
ler. Der er ikke det parti, 
der ikke ønsker de bedste 
sygehuse, de bedste 
universiteter, den bedste 
infrastruktur osv.
Men det er jo måden, det 
bliver gjort på, og finan-
sieringen, der er det store 
problem. Det spændende 
ligger i, hvad de enkel-
te partier har af forslag 
og løsningsmodeller og 
finansieringsmodeller.
   Desværre har rigtig 
mange politikere brugt megen taletid på at kritisere 
hinanden som personer og lave politik om til person-
fnidder (undskyld mig udtrykket). Det gælder både 
mellem fløjene og inden for fløjene Lad os høre, hvad 
de enkelte partier fremadrettet vil og på hvilken måde 
de vil nå målet – det er det, der er spændende ved 
politik, ikke det at fortælle, hvad de andre ikke ved 
og gør forkert.
   Vi lever i en krisetid med Krig i Europa, en kraftig 
inflation, nogle klimamål, der skal nås og en Coro-
napandemi, der ikke er forbi alle steder. Danskerne 
rykker sammen i en krisetid – det bør politikerne 
også gøre og sikre, at vi som danskere kommer bedst 
igennem kriserne og ud som hele mennesker på den 
anden side.
   Det må være en fælles opgave for alle politikere. 
På hvilken måde, det kommer til at ske, er netop 
det politikerne skal byde ind med – men vi skal blot 
huske, at politikerne også er mennesker, og de ting vi 
har været igennem de seneste år og stadig står midt 
i, er der ingen der kender udfaldet af. Men her er det 
vigtigt, at politikerne træder i karakter og går mere 
efter målet end efter manden (kvinden).
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Af Niels Haxthausen, Folketingskandidat for SF

Et klimavalg på vej

Valgkampen er over os – 
også selvom valget ikke er 
udskrevet i skrivende stund. 

   Den grønne dagsorden 
fylder ikke meget i debat-
ten – men det er alligevel et 
klimavalg – og et naturvalg. 
Ikke fordi journalisterne siger 
det. Ikke fordi meningsmå-
lingerne siger det. Og heller 

Valgkampen er over os – også selvom valget ikke er 
udskrevet i skrivende stund. 

   Den grønne dagsorden fylder ikke meget i debat-
ten – men det er alligevel et klimavalg – og et natur-
valg. Ikke fordi journalisterne siger det. Ikke fordi 
meningsmålingerne siger det. Og heller ikke fordi 
politikere siger det. Men fordi klimaet og naturen 
kræver det. 

   Med den vedtagne målsætning om mindst 90% 
reduktion af CO2-udledningen i 2030 I Lyngby 
Taarbæk er vi godt med lokalt. Der er et fint sam-
arbejde mellem næsten alle partier om at skubbe 
reduktionen så tæt på 100% som muligt. 
 
   Helt så godt ser det ikke ud på Christiansborg. Un-
der den sidste borgerlige regering skete der ingen-
ting, og den nuværende har været fodslæbende. Vi 
er langt fra i mål – vi har en energikrise, der kræver, 
at vi får udskiftet gassen endnu hurtigere. Vi skal 
have landbruget med på omstillingen. Vi skal have 
sat en stopper for forurening af vandet med pestici-
der og miljøfremmede giftstoffer (fx PFAS), og vi 
skal for alvor i gang med at forbedre biodiversitet.    
Der skal mere fart på omstillingen, hvis vi skal stop-
pe rovdriften på naturen og klimaet.

   Det ”varmeste” emne lige nu er energipolitikken. 
Rigtigt mange Virum-Sorgenfriborgere står med 
tårnhøje energiregninger – og vil meget gerne have 
fjernvarme. Kommunen og fjernvarmeselskabet 

(Vestforbrænding) er i gang med at rulle det ud i 
hele området – men det tager tid – lang tid. Det 
er først og fremmest arbejdskraften, der mangler.  
Inden årets udgang får vi en melding om, hvad 
planerne er for hver af os.

   Hvis vi skal sætte fart på fjernvarme-udbyg-
ningen skal vi også have folketinget til at hjælpe: 
Vi skal sikre at det bliver attraktivt at tage job i 
fjernvarmebranchen – fx med løn under efterud-
dannelse. Det tager 56 uddannelsesdage at uddanne 
en svejser – som er det fag, hvor manglen er størst. 
En massiv kampagne og de rigtige vilkår kunne 
gøre en stor forskel. Men der kan gøres mere. 
Reglerne for projektforslag, tilskud og garantier er 
blevet lempet – men der kan gøres mere. Og først 
og fremmest skal vi skubbe på for, at der kommer 
rimelige overgangsordninger, der skaber sikker-
hed for både pris og forsyning, mens vi venter på 
fjernvarmen.

   Et andet vigtigt emne er vores vandkvalitet. Der 
er fundet gift i drikkevandsboringerne- men hel-
digvis ikke i alarmerende mængder. Men det tager 
år inden fx pesticider når frem til grundvandet 
– så der skal gribes ind nu. SF foreslår pesticidfri 
grundvandsparker (de områder, som grundvands-
boringerne trækker fra). Vi har også problemer 
med PFAS i Mølleåen. Vi har pt. fiskeforbud, mens 
man prøver at finde ud af hvor giften kommer fra. 
PFAS er en gruppe af stoffer der bruges i rigtig 
mange sammenhænge. De er svært nedbrydelige i 
naturen, og nogle af dem er kræftfremkaldende. Vi 
skal have en stærk handlingsplan, der både stopper 
for fremtidige udledninger og sætter fart på regi-
strering og oprydning.
   På lørdag den 17.9. kl.11.00 inviterer SF til kli-
masnak med og mellem partier, folketingskandida-
ter og borgere på Likørstræde i Lyngby. Det bliver 
i det fri – eller under et halvtag, hvis det regner. Vi 
håber, at så mange som muligt kommer. Foreløbigt 
har SF’s kandidater, Sigurd Agersnap og Niels 
Haxthausen, Mikkel Johannsen fra de Radikale og 
Casper Pedersen fra Venstre meldt deres ankomst. 
Men først og fremmest håber vi, at mange klimain-
teresserede vil dukke op, snakke med kandidaterne 
og partierne, og være med til at gøre valget til et 
klimavalg. 

Niels Haxthausen
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Her er vi trygge
I Lyngby har vi tillid til, at politiet hjælper os, viser ny rapport
Af Kim Engelbrechtsen

   Justitsministeriet har netop offentliggjort en spør-
geskemaundersøgelse fra 2021 om tryghed og tillid 
til politiet blandt borgerne i Danmark. 
Hvis man zoomer ind på kortet over Nordsjællands 
politikreds, kan man se, at vi her i Lyngby føler os 
relativt trygge og har tillid til, at politiet vil hjælpe 
os, hvis vi har brug for det. 
   Kortet er et slags trygheds barometer over de 
enkelte kommuner, og her ligger vi pænt placeret 
– nogenlunde i midten. 88,5 pct. af de adspurgte 
Lyngby-borgere har svaret, at de føler sig trygge. 
Egedal, Allerød og Frederikssund kommuner top-
per listen med henholdsvis 92,1, 90,7 og 90 pct. 
I bunden ligger Nivåparken/Islandshøjparken i 
Nivå i Fredensborg Kommune med 76,1 pct.

   Virum og Lyngby grønne nabofællesskaber er et 
grønt fællesskab i vores dejlige, grønne område. 
Det er ikke en forening, men et fællesskab, hvor vi 
tager handling på hver vores måde. Der er ingen, 
der kan gøre alt - men alle kan gøre lidt. Og sam-
men kan vi gøre rigtig meget.

Kom og mød dine grønne naboer

V   i mødes fysisk hver måned. Næste gang er ons-
dag den 19. september kl. 19-21 i Frivilligcenteret 
på Rustenborgvej 2 A. Her følger vi op på, hvad 
der sker og deler nye idéer.
Alle er velkomne til disse møder.
På seneste møde d. 17. august talte vi bl.a. om at 
plante flere træer. Flere fra fællesskabet har været 
til Klimafolkemøde i Middelfart og mødt dem, 
som allerede har plantet de såkaldte Miyawaki 
skove eller 2030 skove forskellige steder i landet.
 Et andet stort ønske er at etablere et fysisk, grønt 
mødested til forskellige aktiviteter, et Grønt Hus, 
en Planteskole eller andet. Flere går videre med det 
ønske.
    Der er flere nye arrangementer på tegnebrættet. 
Byttemarked, - dato ikke fastsat endnu og Grøn 

Fællesspisning d. 6. oktober i Multihuset Villa 
Vi.
Tag del i fællesskabet på Facebook

   Vores grønne nabofællesskab har fået en ny of-
fentlig platform med flere muligheder på Facebook. 
Samtidig er Lyngby tilføjet til navnet, så vi kan 
få flere med. Gruppen hedder ” Virum og Lyngby 
Grønne Nabofællesskaber”. Som medlem kan man 
være proaktiv initiativtager, en der støtter op og 
deltager i andres projekter eller blot en, der læser 
med og bliver inspireret. Kom ind i den nye gruppe 
og inviter alle dem, I kender i området, der vil den 
grønne omstilling.

Af Hanne Hvidt
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Ny genbruger er født
Lille Klara fra Abildgaardsvej kommer fra en familie af genbrugere. Og mor Janne finder
meget fint, brugt tøj til hende
Tekst og foto: Kim Engelbrectsen

Både Janne og Klara bærer her genbrugstøj

   For et halvt år siden tog 33-årige advokat Janne Lind 
Thomsen fra Sorgenfri imod Røde Kors’ udfordring ’Et År 
med Genbrug’ for at inspirere andre til at købe mindre nyt 
og mere brugt. Og hun har netop afleveret en rapport over 
det første halvår med genbrug.
I den anledning besøgte jeg hende og Klara på tre måneder 
for at høre nærmere. 

Hvordan er det første halvår så gået?

- Jeg synes, det går rigtig godt, og jeg finder meget fint 
genbrugstøj til Klara.
- Det er min erfaring, at det i genbrug er muligt at købe 
moderne tøj i god stand og i lækker kvalitet til en fornuftig 
pris, hvor alle kan være med. Det vil jeg fortsat forsøge at 
vise gennem mine køb, siger hun. Jeg kommer selv meget i 
genbrugsbutikkerne på jagt efter tøj og andet til mig selv og 
til min familie. Jeg synes faktisk også, at jeg har fundet en 
del rigtig gode ting!

Hvordan har dine venner og familie reageret?

- Meget positivt, faktisk er min mor og moster hoppet med 
på bølgen, og de har i den seneste tid navnlig købt tøj til 
Klara, siger Janne.

Fandt fede øreringe 

Hvad er dit bedste genbrugs-køb?

- Jeg tror, at mit bedste fund indtil nu er et par vintage 
øreringe fra YSL (Yves Saint-Laurent) med blå sten. De er 
superfede, og jeg har allerede haft dem på flere gange, bl.a. 
til min venindes bryllup. 

Janne synes, at det sværeste har været, at man ikke kan 
regne med at kunne købe lige netop det stykke tøj, man står 
og mangler. 
- Eksempelvis havde jeg efter min graviditet behov for nye 
basis t-shirts, men jeg kunne ikke rigtig finde nogle brugba-
re. Så i stedet måtte jeg ty til min mands t-shirts, indtil jeg 
kunne passe mine egne igen. 
Janne har også fået en del tøj til Klara gratis via Facebook-
siderne ”Virum/Sorgenfri By - Vi hjælper hinanden” og 
”Virumpigerne”. 
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Blå genbrugsvase og gratis sten til den nye  terrasse, hvor dåbsfesten for Klara skal holdes

Vintage øreringe til 10 kroner

- Jeg vil senere give dette pigetøj tilbage, så andre kan 
få glæde af det, og for at gøre mit til, at klimaet ikke 
belastes så meget. Det er jo netop ideen med, at jeg er 
blevet genbruger, siger Janne.

Køber du andet end tøj?

- Ja, helt bestemt. Jeg har blandt andet købt en smuk 
vase, som nu står i vores stue, og så har min mand fået 
gratis sten til vores nye terrasse. Vi kalder den derfor 
”gratis-terrassen”.

Det spiller vel også ind, at I kan spare penge?

- Ja, i disse tider med inflation og stigende priser er 
genbrug selvfølgelig en god måde at finde besparel-
ser på. Jeg er sikker på, at hvis man satte sig for kun 
at købte brugt, ville man helt klart kunne spare rigtigt 
mange penge.

Da jeg sagde farvel til lille Klara, ville hun næsten ikke 
slippe sit faste greb om min lillefinger. Så Janne løftede 
hende op og bar hende i bæresele ned til ”Cykelaf-
fären” på Sorgenfri Torv for at give en gratis cykel til 
studerende i Base-Camp. 

Jo, genbrugstanken har virkelig godt fat i Janne!

 
Fakta: 

Et År med Genbrug løber af stablen for 
andet år i træk, og der er 12 deltagere 
på tværs af landet. I Røde Kors driver 
flere end 10.000 frivillige 250 gen-
brugsbutikker til fordel for udsatte over 
hele verden. I 2020 sparede butikkerne 
kloden for 16.300 tons CO2 svarende 
til 60.000 danskeres årlige tøjforbrug.
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Butterfly er fløjet til Valby 
Tekst og foto: Jan Carlsson

Mange borgere i Lyngby - Taarbæk har savnet Café 
Butterfly der lå i Lyngby Storcenter. Der er dog ikke 
grund til fortvivlelse, sommerfuglen er fløjet til nye 
dejlige lokaler på Valby Langgade 56, lige overfor 
Valby Tingsted, den mest centrale del af Valby og et 
stenkast fra Nordisk Films studier på Mosedalsvej.
Er man ikke i bil, når man skal besøge Lucca, som 
cafeen nu hedder, så kan man med fordel tage toget 

til Valby Station, hvorfra der er fem minutters gang.   
Menukortet er stort set uændret fra Lyngby og pris-
erne er stadig rimelige. Som noget nyt har de lavet et 
kort, hvorfra man selv kan sammensætte sin brunch.
Og betjeningen er naturligvis den samme gode, 
venlige og smilende som det også var i Lyngby. En 
del tidligere kunder har allerede fundet vej til Lucca, 
men mange flere er meget velkommen.

Café Lucca på Valby Langgade, hvor der foruden restauranten også er 
selskabslokale til 50 personer.

Nye lokaler indviet med maner
Skjern Bank havde inviteret til reception fredag til indvielse af deres nye lokaler på  
Kongevejen.

   Pladsen var blevet for trang på Geels Plads, og 
redaktionen kunne ved selvsyn se, hvor flotte de nye 
lokaler var blevet – med masser af lys og plads og 
mødelokaler på første sal. 
Bygningen var oprindelig bank, da den i mange år 
husede en af de fire filialer af Danske Bank, der var i 
området. 
   Det er forbi med  de mange små filialer – nu er 
bankerne samlet i få, større lokaliteter og er i højere 
grad blevet et sted, hvor man mødes og diskuterer 
økonomi fremfor en egentlig butik med kassebetje-
ning. 
   Ejendommen har de senere år tjent flere forskellige 
formål fra ejendomsmægler til dyreklinik og nu igen bank. 

   Den nuværende direktør for banken Claus 
Christensen, har i øvrigt i sine yngre dage arbej-
det som afløser lige på den anden side af Kon-
gevejen, hvor en del af restauranten Shangri-La 
dengang var en filial af Bikuben. Claus var til 
daglig ansat i Bikuben der lå på Virum Torv. (i 
dag Home) 
   Men tilbage til Skjern Bank der i dagens 
anledning diskede op med alskens lækkerier, og 
ikke mindst fik redaktøren en ægte Lyngby Pøl-
se med det hele – en rigtig god smagsoplevelse. 

Banken havde fået fint besøg, da direktøren for Skjerns Banks 
hovedsæde i Skjern i Jylland Per Munck (th) var kommet for 
at fejre indvielsen af den lokale filial af Skjern Bank. Her ses 
han sammen med afdelingsdirektør i Virum, Claus Christen-
sen (tv.)

Af Hans-Jørgen Bundgaard
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Akrylmalerier og syede gouacher i Portnerboligen

Fra lørdag den 24. september udstiller billedkunst-
neren Hanne Galschiøt hos Lyngby Kunstforening i 
Portnerboligen ved Sophienholm.

Af Karin Sandvad, presseansvarlig, Lyngby Kunstforening

   Hanne Galschiøt kalder sin udstilling ”Naturalistiske 
refleksioner”. Værkerne omfatter akrylmalerier og sy-
ede gouacher, en mixed media teknik, hvor hun tegner, 
maler og syr på papiret. Hendes motivverden er for-
trinsvis fugle og dyr, men der indgår også mennesker, 
der går, sidder og danser.

   Hanne Galschiøt er uddannet på Danmarks De-
signskole i tekstilformgivning. Hun beskæftigede sig 
oprindeligt med mønsterdesign til boligtekstiler. Men 
hun er siden gået over til maleriet, som hun nu udeluk-
kende arbejder med. Hun står for en virkelighedsnær, 
naturalistisk kunst, men indfletter ofte mønstre og 
striber i værkerne ind imellem de naturalistiske mo-
tiver. I de syede gouacher afsløres hendes fortid som 
tekstilkunstner. 
   Udstillingen slutter søndag den 23. oktober. Der er 
åbent tirsdag til søndag kl. 12-15. Mandag lukket. Der 
er gratis adgang. Der er artist talk søndag den 9. okto-
ber kl. 14-15. Alle er velkomne. 

Perlehøne

En lille positiv historie
   Forleden da jeg var til frisør, fik jeg udleveret et 
visitkort, der fortalte, at to drenge (13 år) tilbød 
vinduespudsning.
   Det lød dejligt, jeg kontaktede dem, og en, to, tre 
var de udenfor døren med alt deres vinduesgrej.
Husker ikke, jeg nogensinde har fået pudset vin-
duer så flot.!!!! ikke en stribe var der, kun dem jeg 
selv havde lavet indendørs.
   Jeg spurgte om, de også udførte havearbejde, det 
var de villige til, de kom så et par dage efter og 
ordnede, - min sorte samvittighed - kanterne langs 
flisegangen.   Et meget omhyggeligt arbejde og 
pænere end jeg selv ville havde gjort.
De kom også og plukkede blommer for os.
De har telefon nr.: 45 61 91 57
hilsen fra en - en glad ”pige” -
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Pyt, Pyt, Pyt

   Pyt er for længst kommet ind som et ord i det 
danske sprog – ja ordet er endda tilbage i 2018 
valgt som årets ord.
   Men her i området har vi ligefrem en person som 
uofficielt er valgt som konge – Pytkongen.
Jeg tænker naturligvis på forfatter og foredragshol-
der  Henrik Høyer-Hansen:
   Henrik, som er pensioneret skolelærer fra Hø-
sterkøb Skole har i sit otium skabt et helt specielt 
univers i vores nærområde. Her har  han gennem 
sit forfatterskab til sine nu snart 10 pytbøger skabt 
en stor interesse for dette lille ord på tre bogstaver.
Når jeg skriver snart 10 pytbøger er det fordi, den 
foreløbig sidste bog i rækken nr. 10 udkommer 
den 30. september.
   Jeg spurgte forleden Henrik, om det nu var den 
sidste  og Henriks svar var: Det tror jeg, men jeg 
ved det naturligvis ikke,
   Det særlige ved denne bog er, at den har været 

omkring et år undervejs, hvor de andre pytbøger 
normalt har taget 3-4 måneder at lave.
Det skal lige nævnes at der er tale om små handy 
bøger på ca 12 cm i højden og på ca. 100  sider. Det 
er lidt en tilsnigelse at sige at Henrik har skrevet 
bøgerne, men han har redigeret og samlet indholdet 
udfra kendte citater og vers, både på dansk, svensk 
og engelsk.
   Men Henrik gør det ikke alene for sin egen skyld, 
han sælger sine bøger sammen med pytknapperne 
med et helt specielt formål: At indsamle midler til 
Sct. Lucas Børnehospice i Hellerup.
   Vi har i en tidligere avis skrevet mere detaljeret 
om dette børnehospice, som jo også dækker vores 
område i Virum og Sorgenfri.

   Når Henrik ikke skriver bøger og samler materia-
le til bøgerne har han altid masser af gøremål.
Når man kigger på hans kalender kan man blive 
helt forpustet, for Henrik har trods alt rundet de 75 
år.
   En dag arbejder han som frivillig i en børneha-
ve, hvor han bl.a. læser op for børnene, en anden 
dag er han frivillig på et plejecenter. Om søndagen 
er han fast man på det store loppemarked i Holte, 
hvor han samler penge ind, og her går det ikke 
alene til Børnehospice – efter at de mange Ukra-
inere er kommet til  Danmark, samler han også ind 
til flygtninge fra Ukraine – og sørger selv for at 
uddele midlerne direkte til de lokale Ukrainere, der 
har behov for det, så ingen penge går spildt.
  Men det er ikke det eneste sted Henrik Høy-
er-Hansen hjælper ukrainere. Med sin store viden 
om fremmede sprog, som han mestrer i stor stil, 
underviser han Ukrainere i dansk så de kan begå 
sig i det danske samfund. Han har en teori om, at 
de i første omgang skal lære 100 vigtige ord,  så – 
kan de begå sig, resten kan så komme til.
   Det er en metode som Henrik selv har benyttet, 
når han skal lære nye sprog og det virker fortæller 
han. Det ændrer dog ikke ved, at Henrik kan gøre 
sig forståelig på rigtig mange sprog, og nu har lært 
en del Ukrainsk.

Inden vi runder dette portræt af omkring en lokal 
personlighed, kan vi nævne,  at Henrik også er 
aktiv i lokalpolitik, medlem af den lokale grænse-
forenings bestyrelse og lægger meget vægt på, at 
man selv med kommunale grænser, arbejder tæt 
sammen på tværs af kommunegrænserne – det har 
bl.a. betydet i Henriks eget tilfælde,  at han som 
pytkonge, både regerer i Rudersdal og Lyngby- 
Taarbæk Kommune.

Af Hans-Jørgen Bundgaard
Forfatter Henrik Høyer-Hansen er klar med en ny PYT bog - nr. 10 i rækken

Henrik Høyer-Hansen
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   En pølse skal serveres med ”følse”. Ja, og middag-
spølser er nem mad, og det må det også gerne være. 
Nu er grillsæsonen jo slut, så jeg finder nogle pølser, 
som er passende til et aftensmåltid. En pølse skal 
mindst indeholde 65% kød. Jeg ser efter pølser med 
mindst 80% kød, gerne hvis det er muligt, en blan-
ding af svine- og oksekød. Jeg foretrækker en pølse 
i naturtarm, og gerne til middagsmaden med en vægt 
på mindst 100 g. Jeg køber gerne middagspølser, 
som er produceret på et mindre dansk slagteri. Jeg er 
en flittig læser af tilbudsaviserne. Der er ofte fornuf-
tige tilbud på gode pølser. Pølserne skal steges ved 
middel varme og vendes ofte. Det står der sikkert 
noget om på emballagen.

   Jeg har valgt noget brød og salat som tilbehør. Jeg 
har taget nogle skiver surdejsbrød, og penslet skiver-
ne med lidt olivenolie. Skiverne er varmet i ovnen i 
ca. 10 min. og efterfølgende gnedet med hvidløg.

   Salaten må gerne være lidt fyldig. Jeg har valgt 

Brød, salat og dressing

En pølse serveret med ”følse”

squash, løg, sojabønner, ærter, agurk, melon og 
spidskål. Det hele må også gerne se lidt godt ud. 

   Jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke er så vild med 
indkøbt færdiglavet dressing. Hjemme hos os bruger 
vi ikke så ofte dressing til salaten. Her har vi en sa-
lat, som er en væsentlig del af måltidet, derfor vil vi 
godt have lidt dressing til salaten. Jeg blander gerne 
selv. Jeg starter med lidt olivenolie, noget hvidvin-
seddike, salt, peber, lidt sukker, hvidløg, sennep og 
citron alt efter behag. Man kan også bare nøjes med 
olie og eddike. Jeg kan også finde på at tilsætte lidt 
danskvand til vores dressing, så dressingen bliver lidt 
tyndere.  

   Her er så aftensmaden. Stegte grillpølser, salat 
med dressing, brød, sennep og tomatketchup. Der 
er både mere salat og flere pølser, hvis der ikke er 
nok. De pølser, der ikke bliver spist, smager dejligt 
på et stykke rugbrød med sennep dagen efter til 
frokost.   
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   Tirsdag den 20. september er valg til menigheds-
rådsvalg, som arbejder med kirkens aktiviteter, 
bygninger, økonomi og meget mere. 

Et råd der afspejler sognet
   Menighedsrådet er kirkens ledelse, og i Virum 
Kirke har de et ønske om, at rådet skal afspejle 
sognet, så der er brug for medlemmer i alle aldre 
og med forskellige kompetencer og interesser. Som 
menighedsrådsmedlem har man afgørende indfly-
delse på kirkens aktiviteter. Samtidig beskæftiger 
man sig med kirkens bygninger, personale og øko-
nomi, så der er rig mulighed for at beskæftige sig 
med det, som interesserer den enkelte.

Gør en forskel de næste to år
   Som menighedsrådsmedlem kan man få indflydel-
se på Virum Kirkes liv i fremtiden, og man kan gøre 
en forskel og aktivt medvirke til mere fællesskab 
i lokalsamfundet. Det nuværende menighedsråd i 
Virum Kirke blev i 2020 valgt for en toårig periode, 
og der er derfor nu igen valg. Der skal vælges 13 
personer som sammen med kirkens tre præster ud-
gør menighedsrådet for de kommende to år. Det nye 
menighedsråd indsættes 1. søndag i advent, som i år 
er den 27. november.

Menighedsrådsvalg er en valgforsamling
   Menighedsrådsvalget kaldes også en valgforsam-
ling, fordi der på en og samme aften d. 20. september 
både opstilles, præsenteres og vælges kandidater og 
suppleanter. Det vil sige, at hvis man ønsker at stille 
op til menighedsrådet, skal man blot møde op på afte-
nen og melde sit kandidatur. 

Har du spørgsmål?
   Du er meget velkommen til at melde din opstilling 
som kandidat inden valget til enten menighedsrådets 
nuværende formand, Uni Isenstein Nielsen på uni@
unis.dk/20832830 eller sognepræst Kristian Tvilling 
på kt@km.dk/24611851. Det er også dem, du kan 
henvende dig til, hvis du har spørgsmål til valget.
Læs mere om de formelle krav til opstilling og stem-
meret på www.virumkirke.dk

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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Bemærk - ny hastighed på Lyngby Omfartsvej
   Det er vedtaget at hastigheden fremover bliver sat 
ned på Lyngby Omfartsvej fra 90 - 70 km. i timen. 
Det har som skiltet viser virkning fra 22. september. 
 
   Det er en foranstaltning der laves fordi støjniveau-
et skal sænkes.
   Man skal passe på at holde hastigheden for vejen 
er nyasfalteret og kunne godt ligne en vej, man kan 
køre langt hurtigere på - men snart gælder den nye 
hastighed når man skal til Lyngby.

Besøg på sin 100 års dag.
   Som vi omtalte tidligere i avisen, fyldte Jørgen bagger 100 
år i sommer. 
   Forleden kom Jørgen Bagger til redaktionen med et foto 
som han synes han ville vise os, hvor han på selve dagen fik 
besøg af selveste Borgmester Sofia Osmani.  
Redaktion var også på besøg samme dag, men ikke samtidig 
med borgmesteren 
   Derfor bringer vi dette privatfoto fra Jørgen Bagger.
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Var min tipoldefar sørøver? 
- af Jan Carlsson, journalist (DJ)
.. Det er sikkert et spørgsmål du har stillet dig selv, eller måske noget der ligner, hvis du har prøvet 
at kortlægge din forfædres liv og levned.

Hr. og fru Danmark, her illustreret med Anders Niel-
sen og Dorthe Nielsen, fotograferet i København, ca. 
1893
Slægtsforskning drejer sig lidt forenklet om at op-
spore sine forfædre for at finde frem til, hvem man 
stammer fra, og hvor man kommer fra. For nogen 
måske skræmmende, men for de fleste meget inter-
essant. For, hånden på hjertet: hvor meget ved du 
egentlig om dine forfædre.
Vi har haft fornøjelsen at tale med to erfarne slægts-
forskere, som også bor her i Virum, nemlig forman-
den for foreningen Danske Slægtsforskere Køben-
havn Nord, Erik Kann og foreningens sekretær 
Dorte Reinholdt.
Foreningen er en underafdeling af den landsdæk-
kende organisation, Danske Slægtsforskere.
For mange virker opgaven med at 
skulle finde oplysninger frem fra di-
verse arkiver nærmest uoverskuelig.                                                                                 

Det er netop her, foreningen kommer ind i billedet. 
Som medlem får du mulighed for at få hjælp og 
vejledning til at komme i den rigtige retning, bl.a. 
på vores to månedlige mødeaftener med foredrag og 
såkaldte slægtscaféer.
Nu om stunder kan man søge efter oplysninger i 
mange forskellige registre både på Internettet og på 
arkivernes læsesale. Men det er naturligvis nødven-
digt at have kendskab til, hvilke registre der findes, 
hvordan de kan benyttes etc., etc. Igen er det her, 
foreningen kan komme ind i billedet, så du kan 
finde frem til de registre, der vil være bedst for dig at 
anvende.
Hvad er det i grunden, der får folk til at interessere 
sig for deres slægts historie. Det kan være mange 
forskellige ting, f.eks. en skrøne man har hørt cirku-
lere i familien: er det rigtigt, at tipoldefar var sørøver?
Vejledt om de rigtige registre og arkivalier får du 
forhåbentligt mulighed for at be- eller afkræfte fami-
lieskrønerne!

Kirkebogen fra Borup Sogn 1848 fortæller, at tipol-
defar ikke var sørøver men gårdmand.

Desværre er der mange, der tror, at det slet ikke er 
muligt at finde oplysninger om ganske almindelige 
mennesker. Dette er på ingen måde tilfældet – der 
findes tværtimod overvældende mange oplysninger 
om hr. og fru Danmark.

Scan QR koden og kom direkte ind på foreningens 
hjemmeside.
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Det årlige kontingent er kr. 150, - og for par kr. 200,- 
så her kan alle være med. Det næste arrangement er 
en såkaldt slægtscafé, hvor der vil være rig lejlighed 
til at stille spørgsmål til de fremmødte medlemmer, 
og man kan naturligvis også melde sig ind på denne 
aften. 
Det foregår den 21. september på Lindegaarden, Pe-
ter Lunds Vej 8, 2800 Kgs. Lyngby kl. 19.00, og man 
kigger bare forbi, ingen tilmelding.
På foreningens hjemmeside kan du få mere at vide 
om foredrag og slægtscaféer mm.  https://slaegt.dk/
kobenhavn-nord 
Foreningen udgiver en sfolder, bl.a. med oplysninger 
om sæsonens program og mødedatoer. Den kan fås 
på avisens redaktion.

Tv. formanden for Danske Slægtsforskere, 
København Nord, Erik Kann
Th . Sekretær Dorte Reinholdt

Vibskov igen på lager hos Irma

   Godt nyt til kunstglade Sorgenfrigensere D. 21. 
september er der godt nyt til de Sorgenfrigensere, 
som i forsommeren gik forgæves for at få fingrene i 
de eftertragtede stofnet fra Irma x Vibskov. Allerede 
inden der var gået en uge kunne Irma Sorgenfri Torv 
melde udsolgt af stofnet og kunderne måtte gå hjem 
uden et af de limited edition stofnet i kurven, desig-
net af Henrik Vibskov.

   D. 30. maj i år lancerede Irma et nyt designsam-
arbejde med den danske designer og multikunstner, 
Henrik Vibskov. Kollektionen bestod af stofnet, 
syet af deadstock fra Vibskovs seneste kollektioner. 
Allerede på selve lanceringsdagen blev 1/5 af alle 

stofnet solgt og efter en uge måtte de fleste bu-
tikker melde udsolgt, heriblandt Irma Sorgenfri 
Torv, og derved gik flere kunder forgæves. ”Vi så 
stor interesse for nettene fra både unge og ældre 
og inden vi så os om, var alle net udsolgt. Så det 
er dejligt at vi igen kan tilbyde vores kunder kunst 
til hverdagsbrug”, siger butikschef Martin Stanni-
eder, Irma Sorgenfri Torv. Så Sorgenfrigensere - 
fortvivl ej. Alle Irma-butikker kan nemlig tilbyde 
muligheden for at få fat i de eftertragtede stofnet 
fra Irma x Vibskov, da der lander endnu en kollek-
tion af stofnet d. 21. september. Det er nye styles, 
men fortsat syet af deadstock fra Henrik Vibskovs 
tidligere kollektioner. Kollektionen findes i et be-
grænset antal og kommer i 30 forskellige designs. 
Irma x Vibskov stofnet koster 149 kr. og findes i 
alle Irmas butikker fra d. 21. september.  
For yderligere information, kontakt venligst: 
Irma, Lene Gadegaard, mail. Lene.sandal.gade-
gaard@irma.dk eller tlf. 29 24 23 27.
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Nikotinposer i naturen – et stort problem.
Farligt for både kæledyr og dyr i naturen
Af Hans-Jørgen Bundgaard

   Forbruget af nikotinposer, også kaldet snus, især 
blandt den yngre generation, er stærkt stigende og 
det er også årsagen til, at der flere og flere steder 
ligger nikotinposer og flyder i naturen.
Men det er ikke i orden:
   Generelt skal man ikke smide affald i naturen, 
og selv om rygerne gennem generationer har smidt 
deres cigaretskodder i naturen, er det ikke i orden og 
slet ikke Nikotinposer, som har et væsentligt større 
nikotinindhold.
   Da en af vores journalister talte om, at vi skulle 
lave denne artikel, bad jeg ham illustrere det med 
et billede og inden for få minutter, sendte han dette 
billede – Man behøver ikke lede efter poserne, de 
ligger der bare.

Foto: Ole Fendt

En ting er, at det er en usund vane for de unge – en 
afhængighed af hele tiden at skulle bruge snus. Men 
det er trods alt den unge, der selv har valgt det.
Det har vores dyr ikke. Rigtig mange må i dag søge 
dyrlæge for at få afgiftet deres dyr – det er både 
synd for dyret og for ejerens pengepung – så husk: 
Når du næste gang bruger snus, så skal posen i den 
nærmeste skraldespand. 
   Vil du absolut bruge snus så er der en forpligtelse i 
at tage posen med dig

   Flere og flere husdyr bliver syge eller dør af det, 
blot fordi brugeren synes, det er det nemmeste at 
smide poserne i naturen.
   Men hvad med alle de dyr, der færdes i naturen, 
og som ikke er ”under kontrol” - det være sig alt fra 
pindsvin og ræve til harer og hjorte?
   Disse levende væsener har ikke en jordisk chance 
for helbredelse - de kan ligge et eller andet tilfældigt 
sted og lide og dø helt uden grund.
   Vi kan kun på det kraftigste opfordre til, at dette 
bliver læst og delt, så de, der er forurenere, forstår 
budskabet og fremadrettet tager deres efterladenska-
ber med sig.

De blomstrer nu!

   Hvis du holder af dahlia, skulle du næsten læg-
ge vejen forbi dahliahaven på Sophienholm, hvor 
blomsterne i øjeblikket står i fuldt flor. Haven inde-
holder omkring 30 forskellige slags dahlia. Hvert 
efterår graves alle knoldene op og lægges til over-
vintring, da dahlia ikke tåler den danske vinter. 
   Dahliaen stammer oprindeligt fra Mexico og 
kom til Europa omkring sidst i 1700-tallet. Der ca. 
50.000 forskellige sorter. Dahliablomsten har ingen 
duft, men den findes til gengæld i alle regnbuens 
farver undtagen blå. 

Tekst og foto: Kim Engelbrechtsen

Dahlia i regnbuens farver
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Kom og nyd en hyggelig vinaften i Villa Vi i Sor-
gefri.   
   Nyd en lækker tapastallerken, mens Stig Baltzer-
sen tager os med på en rejse i vinmarker i Rhône, 
Sydfrankrig for at smage mindst 8 interessante 
vine. Vinene er specifikt udvalgt i harmoni med 
den kommende efterårs- og feriesæson.

HVAD DU FÅR:
- Smag på 8 forskellige vine, samt bliv taget med 
på en lille tur, hvor du lærer om Rhône-dalen i 
Sydfrankrig, hver af vinmarkerne og historisk 
interesse.         
- Tapas tallerken med kød og oste, oliven og meget 
mere - høj kvalitet og høj procent økologisk. Vi 
laver gerne en vegetarisk tallerken eller glutenfri 
mulighed efter anmodning.
- Én bonus sød dessertvin, som selvfølgelig vil 
blive parret med en chokoladebid eller to.   
- At nyde selskabet med andre dejlige lokale i den 
hyggelige Villa Vi atmosfære.   

Tapas + Vinsmagning
BOOK DIN PLADS:
Der er begrænsede pladser til denne særlige aften. 
For at reservere din plads skal du
1- Mobilepay 399,- dkk pr. plads til 348289.
2- Så send en mail til hej@villavi.dk, hvortil du vil 
modtage en bekræftelse. Ingen refusion for denne 
begivenhed.

   Du vil også have mulighed for at købe vine med 
hjem og nyde.
Læse mere om Baltzersen Vin: https://baltzer-
sen-vin.dk

Vinsmagningen foregår  
orsdag den 29. september
17.30 - 20.30
Adresse: Villa Vi, Kongevejen 61, 2800
Spørgsmål: Ring til 2561 6170, eller skriv til: hej@
vilalvi.dk
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af Niels-Kristian Petersen

Lidt lokalhistorie  
Frederiksdal og Furesø

De fleste sort/hvide fotos fra området er fotograferet 
af Lyngbyfotografen A. Th. Collin (1849-1922), der 
samtidig udgav postkort netop fra Lyngby-området. 
Inden postkort tog han fotos som visitkortfoto, pri-
mært med personer på, samt familiefotos. Karrieren 
sluttede som biografdirektør i Holte Biograf (i dag 
Reprisen), der åbnede i 1919. Foto fra Lyngby-om-
rådet er taget fra 1888-1922

Postkort 1. 
Her Hjortholmsbroen, Tovelilles Høj og måske 
forpagteren på Frederiksdals Avlsgård med nogle 
heste. Bemærk, hvor åbent, der er. Det kunne vi 
godt bruge lidt af i dag. Fotograf og udgiver A. Th. 
Collin. Kgs Lyngby. Eneret 24880. Ca. 1910.

Postkort 2. Ved Frederiksdal. En stille og varm 
sommerdag ved Kanalen med Hjortholmbroen 
og udsigt til Furesø. Bemærk endnu en gang 
det meget mere åbne landskab. Igen fotograf 
og postkortudgiver A. Th. Collin. Kgs Lyngby. 

Postkort 3.
Den smukke sommerklædte frøken ved vaske-
bugten med den private badeanstalt, drevet af 
familien Lundqvist med bådudlejningen i Frede-
riksdal. Ukendt fotograf, (forslag A. Th. Collin. 
Kgs Lyngby). Udgiver C.G. Petersens Boghandel, 
Lyngby. Ca. 1915. 

Postkort 4. 
Ja, Furesøs bred var et yndet udflugtsmål. Her 
nydes udsigten mod Kollekolle Stenders Forlag. 
Eneberettiget 10718. Ukendt fotograf. Ca. 1915
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Postkort 5. 
Hvilken leben langs Kanalen, hvor alle er på vej 
mod Hjortholm og Furesø til fods eller med en af 
rutebådene, måske ”Hjortholm”. Fotograf og udgi-
ver A.Th. Collin. Kgs Lyngby. Ca. 1910.

Postkort 6. 
Lidt nærmere slusen i Kanalen ud til Furesø. Du 
ser Strømhuset/Det høje Hus th. Tv. Møllehuset. 
Ukendt fotograf og udgiver. Ca. 1910.

Postkort 7. 
Omkring Kanalen, Mølleåen, 
Tovelilles Høj og Baadfarten. 

Motorbåden på vej under Hjortholmbroen og ud 
på Furesø kan være ”Prinsesse Louise”. I starten 
hed båden ”Furesø”, men den var for stor, stak for 
dybt og havde problemer med at komme under 
Hjortholmbroen ved højvande og i Dronninggårds 
kanalen gik den på grund. Navnet ”Furesø” blev 
senere genbrugt og i dag er der to motorbåde , 
der besejler Furesø, nemlig Hjortholm og Furesø. 
Bemærk det åbne landskab

Postkort 8.  
Samme sted, men båden er sejlet ud på Furesø. 
Bemærk det åbne landskab. Det ville klæde om-
rådet i dag, hvis der blev tyndet ud i bevoksnin-
gen. Begge postkort er fotograferet og udgivet af 
fotograf A. Th. Collin, Kgs. Lyngby i begyndelsen 
af 1900-tallet

Postkort 9. 
Hjortholmbroen med set mod Frederiksdal. Foto 
A.Th. Collin og udgiver af postkortet.
Ca. 1915.
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En nyslået europamester fra Sorgenfri
Virum/ Sorgenfri-borgeren, Niels Ramberg, er netop endnu en gang er blevet europame-
ster i bordtennis (for hans aldersklasse) ved mesterskaberne i Rimini.

Af Ruth Jacobsen

   Virum/ Sorgenfri-borgeren, Niels Ramberg, er netop 
endnu en gang er blevet europamester i bordtennis (for 
hans aldersklasse) ved mesterskaberne i Rimini.
Jeg besøgte Niels i villaen på Abildgaardsvej, hvor 
bolig, advokatkontor og bordtennisforretning rummes i 
hver deres afdeling.
   I bordtennisafdelingen fanges blikket af de mange 
genstande og fotos, som vidner om Niels’ spændende 
karriere inden for bordtennissporten.
- Jeg mødte jo Victor Barna i 60’erne. Det var der, jeg 

Niels med Harlem Globetrotter

havde min sportsmæssige storhedstid. Du kan se hans 
Dunlop-bat her på væggen, forklarer Niels.
   Barna var verdensmester i 1930 – 35, og da jeg mødte 
ham, fik jeg mulighed for at forhandle forskelligt udstyr 
og bats af Dunlop-mærket, der var datidens mest kendte 
mærke, her i Danmark.
   - Barna satte mig i forbindelse med Richard Berg-
mann. Gennem ham kom jeg til at underholde i pau-
serne, når det verdensberømte professionelle basket-
ball-hold, Harlem Globetrotter, turnerede med deres 

sport.
   I basketball-pausen spillede jeg bordtennis sam-
men med den afrikanske mester fra Gahna. Basket-
ball-holdet og vi pauseklovne turnerede i 1966 over 
2 måneder rundt til 55 europæiske byer. Jeg var 20 
år og i gang med mit jurastudie, og det var vildt 
spændende. 

- Da turneen var ovre, fik jeg mulighed for at 
fortsætte, først 2 måneder mere, og derefter 7 
måneder i Sydamerika. Det var tillokkende, men 
fornuften sagde mig, at det var her, jeg skulle 
vælge den mere sikre levevej ved at gennemføre 
mit jurastudie. 
Ganske vist var jeg 7½ år om at gennemføre stu-
diet, men de 2½ år tilbragte jeg med min bordten-
nissport i udlandet.

Trives i vores fredelige område

Hvorfor er du endt her i Sorgenfri, og har det 
forbindelse med din bordtenniskarriere?

- Jeg har boet her på Abildgaardsvej siden 1979. 
Jeg er vokset op på Dr.gårds Allé i Holte og har 
aldrig søgt mod storbyen. Det fredelige område 
her passer mig godt, og så er der jo gode trafik-
forbindelser til byen, hvis man skulle have behov 
for det. Huset her opfylder også behovet for at 
kunne rumme både bolig, advokatvirksomhed og 
bordtennisforretningen.

Hvad så med bordtenniskarrieren?:

- Ser du, vi havde bordtennisbord i kælderen i 
mit barndomshjem, hvor både min 3 år ældre 
søster og jeg fik smag for spillet.
- Vi startede så med at spille i Søllerød Bord-
tennisklub, der først havde til huse på Gl. Holte 
Skole og senere på Rundforbiskolen.  På det 
tidspunkt var jeg 9 år.
   Min søster var som sagt 3 år ældre, og hun fik 
med tiden først en kæreste, der spillede i Lyngby 
Bordtennisklub. Det var årsagen til, at vi skiftede 
klub dertil. Men senere fik hun en anden kæreste, 
der spillede i Virum, og så gentog historien sig.

Storhedstid i 1960´erne

   Men vi er blevet i Virum Bordtennisklub, og 
det var også her, at min karriere tog rigtig fart i 
60’erne. I 1964 vandt jeg danmarksmesterskaber 
for seniorer og også noget internationalt deref-
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Her et par glimt fra en glorværdig og lang bordtenniskarriere

ter. Året efter i 1966, var det, at jeg turnerede med 
Harlem Globetrotter. 
   I Virum var vi et tremandshold, der vandt dan-
marksmesterskaberne 10 år i træk, og min søster 
vandt samtidig damesingle 6 år i træk.

Lammetævede sin lærer

- Jeg har en lille anekdote fra min skoletid på Holte 
Gymnasium, hvor nogle kammerater foreslog gym-
nastiklæreren at spille bordtennis mod mig. Han 
kendte ikke min interesse, så han blev fuldstændig 
slået af bordet til stor morskab for de andre drenge.
- Jeg havde jo et forspring både hjemme fra kælde-
ren, og fordi, jeg var startet så tidligt med bordten-
nis, så allerede som 13-14årig havde jeg godt fat 
om sporten. Jeg havde haft Polio (børnelammelse, 
RJ) som 1årig, men gennem min sport lykkedes det 
mig at træne mig fra alvorligere men, så da jeg var 
på træningslejr som 13årig, kunne jeg indgå helt 
uden særlige hensyn sammen med alle de andre. 
Det endte med, at jeg blev danmarksmester i single 
for juniorer. Det blev en stor og positiv historie i 
pressen og de forskellige magasiner, for Polio var 
på den tid en skræmmende smitsom sygdom.
- Det med at have et lille forspring hang også sam-
men med, at jeg fik mulighed for at bruge de nyeste 
bats med knopper på overfladen og senere de andre 
moderne bats, der kan skrue bolden.

Du er jo fortsat meget aktiv...

- Det er rigtigt, og jeg er også ved at skrive en bog 
om bordtennis. Den kommer bl.a. til at fortælle histo-
rien om sportsgrenen, der startede i 1900-tallet, min 
egen karriere og de moderne topspillere, amatører og 
professionelle – også de få, der kan leve af at spille.
Bogen er hos bogtrykkeren lige nu og udkommer 
inden for de nærmeste måneder.
- Jeg kommer fortsat i Virum Bordtennisklub, hvor 
jeg tror, at mine resultater inspirerer mange ældre. 
Der er igangsat en særlig 60+ klub, og veteran-bord-
tennis er faktisk langt større end de fleste andre ve-
teranarrangementer i andre sportsgrene. Da jeg vandt 
VM i 70+ i Spanien, var der i alt 4.500 spillere, heraf 
357 fra 41 lande blot i min klasse over 70 år.
Mange af de ældre kommer også i min bordtenniss-
hop for at få sig et godt bat.
   Det sidste er så også noget jeg sørgede for at er-
hverve mig, da jeg nu lige var i shoppen.
Hvis Niels skal komme med en afslutningsreplik, så 
må det være en af pointerne i hans kommende bog:’

”Make tabletennis  
                great again!” 



Virum-Sorgenfri Avis • 16. september-Side 24



Virum-Sorgenfri Avis • 16. september- Side 25

Gennemslagskraft
   Gennemslagskraft - Her vil skuespiller Farshad 
Kholghi tage os med på en vild rejse, der kombine-
rer underholdning, alvor og farlige pointer.
Farshad er kendt for sine skarpe meninger og in-
spirerende fortællinger, der fanger publikum i alle 
aldre.

   Er du til en lærerig aften, hvor sjov og alvor går 
hånd i hånd - så skal du besøge Hald’s Salon på 
Frilandsmuseets Restaurant  tirsdag den 11. oktober 
kl. 17.30 - 20.30.

Intim koncert med Monique Mai
   Garanti for  en super hyggelig, underholdningsfyldt og sjov aften her 
I Villa Vi. 
   Monique Mai har en stemme, du ikke vil glemme. Hendes musik, du 
vil opleve, er dels sjælfuld folkesanger og dels goddess. Vi vil blive 
revet med af hendes livlige vokal, når hun leverer et akustisk sæt af sine 
smukke skrevne sange. 
 
Lørdag den 24 september kl. 18.15.  
Dørene åbner 17.30

Virumpigernes Søndag Strikkeklub
   Villa Vi fortæller at de er ny vært for Virum-
pigernes Strikkeklub.  
   Én søndag hver måned samles en dejlig grup-
pe lokale mennesker til strik og hygge hos os.
Her i september kan du være med den 25. sep-
tember kl. 14 - 16.00.
Alle niveauer er velkomne!
Deltagelse er gratis.
   Ingen tilmelding - bare mød op!
Kaffe, te, andre drikkevarer samt kage og 
snacks kan købes.   
   Adressen: Kongevejen 61, 2800 Lyngby 
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Ny daginstitution ved Virum Skole
Tirsdag var der indkaldt til borgermøde i Virum. Det var  forældregruppen ”mod institution 
på Virum Skole” der havde indkaldt

   En af initiativtagerne til gruppen Charlotte Borg 
bød velkommen til de mange fremmødte forældre 
og politikere.
   Mødet var indkaldt med henblik på at diskutere 
kommunalbestyrelsens forslag. om at inddrage et 
område af Virum Skoles udearealer til en ny dagin-
stitution.

Indledningsvis fortalte Psykolog Anne Marie Thue-
sen om, hvor vigtigt udearealer er for skolebørn, og 
efter det kom trafikeksperten Lars Christian Borg 
og fortalte om trafikproblemer ved Virum Skole og 
ved skoler generelt.
   Dagen før mødet var det imidlertid kommet frem, 
at kommunen havde købt to villaer på skolebakken 
nr. 27 og 29, der støder op til Virum Skole. 

   Det var en stor sejr for forældregruppen, da det nu 
ser ud til, at Virum Skole beholder samme størrelse 
udeareal som tidligere, men dog kun en halv sejr, 
da det foreløbig ifølge de fremmødte politikere var 

stadig i spil, dels hvor stor institutionen vil blive og 
om den overhovedet vil komme.
Til den løsning, der lige nu ligger der, med bl.a. at 
sikre at udearealerne på Virum Skole, forbliver i 
samme størrelse siger Charlotte Borg: ” I Foræld-
regruppen er vi positive over for, at politikerne og 
Forvaltningen ser på alternative løsninger, og at de 
nu er blevet åbne for dialog og tidligere borgerind-
dragelse.  
   Vi vil dog fortsat opfordre politikerne og For-
valtningen til at tænke langsigtet og mere strate-
gisk samt følge eksperternes råd, i forhold til at 
sikre trivsel og en trafiksikker skole, når de træffer 
kommunale beslutninger. Vores arbejde i Forældre-
gruppen er kun lige startet. Vi vil sikre trivsel og en 
sikker skolevej for børnene, lærerne og pædagoger-

ne på Virum Skole.”
   Der var ingen politikere, der ville garantere, om 
der kommer en institution, og da der blev spurgt til, 
hvad de to dyre villagrunde (skønnet 20 mill) skulle 
bruges til, hvis ikke der kom en daginstitution. 
Her var svaret, at kommunen manglede plads til fle-
re andre typer institutioner, som man så kunne bruge 
arealet til, hvis ikke der kom en daginstitution.
Der var seks politikere repræsenteret i panelet denne 
aften – de repræsenterede et bredt udvalg af kom-
munalbestyrelsens partier.
   Alle var enige om at intet var vedtaget endnu, men 
at man blot havde givet forvaltningen den opgave at 
se på mulighederne for at placere 4 store institutio-
ner i kommunen på  ca. 180 børneenheder hver.

   Præcis hvor man var i processen og hvordan man 
forventede udviklingen i området ville blive, var  

175 deltog i mødet på Virum Skole

Skolebakken 27 og 29 som kommunen har købt. Foto Ole Fendt

Panel med medlemmer af kommunalbestyrelsen

Af Hans-Jørgen Bundgaard
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det svært at få præcis ud af politikerne, der ellers i 
deres  5 minutters indledende replik alle talte for, at 
man stadig var i en fase hvor der ikke var besluttet 
noget.
   Trafikken var oppe at vende flere gange og der er 
ingen tvivl om at der allerede nu er store problemer 
med trafikken omkring Virum Skole, og at de ikke 
ville blive mindre hvis endnu flere børn og forældre 
skal mødes i samme område på samme tid.
Jeg har efterfølgende talt med Charlotte Borg fra 
forældregruppen som siger:  ”Det er tydeligt at 
politikerne ikke har en plan for håndteringen af tra-
fikproblemet, så som trafikeksperten Lars Christian 
Borg sagde i sit oplæg, er det ikke forsvarligt at 

placere en institution der”

   Det var ikke kun den akutte situation lige nu der 
blev debatteret, men også situationen fremadrettet, 
for det er ikke nogen hemmelighed at går vi 10 år 
tilbage var der de samme problemer med manglen-
de institutioner i Virumområdet, og alle var enige 
om, forældre som politikere, at der nu skal laves 
en helhedsplan der rækker langt ud i fremtiden . 
Man skal for alt i verden undgå midlertidige løs-
ninger, for midlertidige løsninger i Lyngby-Taar-
bæk Kommune har en tendens til at blive mere end 
midlertidige. Derfor skal der hurtigst muligt findes 
en løsning på de akutte problemer men samtidig 
planlægges langsigtet.

   Derudover er der også behov for en større grad af 
borgerindflydelse. 
Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening har 
de seneste 10 år arbejdet tæt sammen med kommu-
nen om en udvikling af Virum Bymidte, hvor rigtig 
mange borgere har været involveret undervejs.
Det samme burde være muligt indenfor skole og 
institutionsområdet og andre områder.

Kommunalbestyrelsen er godt nok demokratisk 
valgt med 21 borgere der spænder bredt politisk, 
men det er vigtigt at kommunalbestyrelsen tager 
borgerindflydelse seriøst, og sørger for at inddra-
ge borgerne i de nære beslutninger der skal tages 
– for det er de lokale borgere der har fingeren på 
pulsen ude i l de lokale miljøer.  
   Det var der rent faktis mange politikere der i 
forbindelse med valget, gik ind for en højere grad 
af borgerinddragelse, og alle var også enige i 
omkring denne sag, at man havde været alt for sent 
ude med informationer, og måske ikke hørt nok på 
de lokale forældregrupper.
   Det er bl.a. på denne baggrund at forældre grup-
per som ”Bedre børneliv” og  ”mod institution på 
Virum Skole” er opstået.
   Generelt set var det rigtig godt møde med en 
fornuftig debat i en god tone – og man kan så håbe 
på at de tilstedeværende politikere hver især fik 
nogle gode tanker med hjem, og blev klar over at 
der er mange omkring Virum Skole som har rigtig 
gode ideer omkring udviklingen af skolen Det gæl-
derbåde hvad angår udeområder for skolens 1067 
elever, men også hvis det ender med at der bliver 
opført en ny daginstitution tæt nærhed af skolen.

E   fter  debatten har vi på avisen erfaret gennem 
meldinger fra Borgmester Sofia Osmani, at det helt 
klart er meningen at man vil bygge en institution 
på de tre grunde på Skolebakken 25-27 og 29.
Om den lige skal ligge præcis her eller den skal 
ændres og blot ligge på et af skolens arealer, må 
tiden vise, men Sofia Osmani forsikrer at der 
kommer en institution og at Virum Skoles udeareal 
fortsat vil være af samme størrelse som tidligere – 
men vi forsikrer – debatten er ikke forbi og en af 
de allervigtigste debatter vil i den forbindelse blive 
en sikring af trafikken i området.

Charlotte Borg styrede med fin hånd mødet. Her sammen med Sigurd 
Agersnap og John Tefke

Psykolog Anne marie Thuesen

Trafikekspert Lars Christian Borg



Virum-Sorgenfri Avis • 16. september-Side 28

Rundkørsel, Sankt Hans og bymidten
Forleden holdt vi et af de to årlige kontaktrådsmø-
der med kommunen.
   Kontaktrådsmødet er et møde, indkaldt af borg-
mesteren, men med en dagsorden, udarbejdet i 
fællesskab af kommunens administration og Han-
dels- og Borgerforeningen. 
   Til stede ved mødet var udover medarbejdere fra 
forvaltningen, formanden for Byplanudvalget John 
Tefke, Formand for Teknikudvalget Richard Sand-
bæk samt Borgmester Sofia Osmani. 
Derudover deltog Handels- og Borgerforeningens 
bestyrelse.
    Inden da havde en arbejdsgruppe fra bestyrelsen 
haft møde med forvaltningen for at diskutere de-
taljerne ved den nye rundkørsel og udviklingen af 
området mellem postgården og Geels Plads.
Det er 10 år siden, vi gik i gang med denne plan-
lægning, og nu er projektet endelig ved at være på 

plads, efter flere års forsinkelser.
   På grund af den generelle økonomiske situation, 
både her i kommunen, men også på landsplan, er 
projektet desværre udsat ind til videre. Det betyder, 
at selve projektet ligger klart og færdigt, men indtil 
videre lagt i skuffen.
   Vi påpegede, at ikke alt er gået i stå i kommunen, 
og vores projekt må have en høj prioritet på grund 
af den lange forsinkelse, men at  det måske ville 
være en ide at udføre projektet i flere omgange, og 
i første projekt undlade rundkørslen, der trods alt er 
den dyre del i projektet.
   I den forbindelse foreslog vi, at man kiggede ind 
ad for at se, hvordan et projekt, som vi gennem et 

langt samarbejde med kommunen, en udvidet grad af 
borgerinddragelse samt en bevilling der ligger fem år 
tilbage, endnu ikke er blevet udført. 
   Meningen var jo, at projektet skulle stå færdigt 
samtidig med indvielse af postgården og så var vi jo 
ikke kommet i den situation som vi er i nu.
   Vi kan kun håbe, at kommunens politikere og for-
valtning vil prioritere, så vi kan komme i gang med 
vores byfornyelse hurtigst muligt. Det er trods alt 25 
år siden Virum sidst fik en byfornyelse i centrum. 
 
   Med en billeddokumentation klargjorde vi over-
for kommunen hvor dårlig forfatning det centrale i 
Virum har det, med medslidte stier, og vildtvoksende 
beplantninger - det kan vi ikke være bekendt og vi 

bad kommunen se på sagen selv om en del af arealet 
tilhørte private ejere og DSB.
   Fra Virum Torv til Sorgenfri Torv. Vi ønsker ved 
hvert møde at påpege, hvordan situationen ser ud i 
Sorgenfri. Kommunen har helt klart den holdning, at 
man ikke ønsker at rykke et komma i aftalen. 
Vi påtalte, at det var samme standpunkt, som byg-
herren K/S Sorgenfri indtog, og så er det jo svært at 
se nogen form for udvikling, så en fornyelse af det 
centrale Sorgenfri har lange udsigter.
   Vi forklarede, at vi som borgere synes, at kom-
munen godt kunne forsøge at komme i dialog med 
ejeren, så der kunne ske en udvikling i sagen, men 
vi oplever ikke at kommunen har nogen interesse i 
en udvikling af Sorgenfri Bymidte. Det er lidt trist 
både for borgerne i området, men ikke mindst for 

Ny rundkørsel udsat indtil videre

Sorgenfri Torv - kommer der mon et nyt torv?

af Hans-Jørgen Bundgaard
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de forretningsdrivende, som er fuldstændig fastlåst 
med forretningerne, hvad angår f.eks. afhændelse og 
udvikling.

   Vi diskuterede omfanget af graffiti i området. Vi 
føler, at det er et tiltagende problem og opfordrede 
kommunen til at se på mulighederne for en indsats 
overfor graffiti.

   Vi diskuterede Sankt Hans i Furesøparken, som 
vi jo som forening står for og hørte til kommunens 
generelle holdning til at afvikle arrangementet, hvis 
en lokal forening ikke kunne afholde det. Ikke fordi 
det er aktuelt hos os, men mere for at lufte betyd-
ningen af arrangementet set med kommunens øjne. 
Det blev aftalt, at det ville blive diskuteret fra gang 
til gang, hvis situationen opstod.
Vi ønsker en udvikling af området omkring Frede-
riksdal Fribad. Vi mener at der bør være en tættere 

dialog mellem kommunen, slottet og forpagteren, 
hvor vi gerne som forening vil gå ind på vegne af de 
øvrige interessenter i området.
   Vi kunne bl.a. forestille os at der bliver etableret 
bedre og mere tidssvarende toiletforhold i den ene 
halvdel af de eksisterende toiletter og i den anden 
halvdel etableret en sauna til gavn for de vinterba-
deklubber, der er i området. Finansieringen kunne 
være gennem fondsmidler.
Toiletterne er, som de er i dag, i meget dårlig stand, 
ikke mindst til gene for de mange gæster i restauran-
ten.
   Vi ved, at det er et stort ønske for rigtig mange 
lokale borgere, og det ikke bør tage år, før det kunne 
komme på plads.
   Kommunen mente, at der var en dialog i gang, 
men,  vi vil som forening fremover gå mere ind i 
sagen, så der kan komme gang i en proces.
I samme forbindelse oplyste vi, at det manglen-
de blå flag skyldes adgangsforhold til fribadet for 
handicappede, og det kan vi simpelthen ikke være 
bekendt her i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Sankt Hans 2023 - vil du være med i planlægningen?

Mon forholdet for de badende bliver forbedret i 2023?

Motiver fra det centrale Virum
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En sangfugl fra Virum
Annette fra Virum er eksemplet på, hvordan man i dag kan leve af sin store  
interesse og ”Hobby” 
Af Hans-Jørgen Bundgaard

   Anette har gået på Fuglsanggårdsskolen og er 
vokset op på Askevænget I Virum. 
   Mange fra samme generation fra samme område 
vil kende Annette, som sammen med sin mor og 
storesøster i 60erne og 70erne færdedes i Virum 
og havde mange almindelige sunde interesser, men 
med naturen som den førende inspirationskilde i 
fritiden. 
   Bl.a. vandsport på Furesøen var en af de store 
interesser, og det er også den vej at jeg har 

mødt Annette her på 
redaktionen – da hun 
var barndomsven med 
forfatter og keramiker 
Henriette Ejby Chri-
stensen, som vi flere 
gange har nævnt i 
artikler her i avisen. 
Men nu kan jeg ikke 
skjule det længe-
re – mange tænker 

nu: Hvem er Annette, men når jeg nu nævner 
efternavnet Bjergfeldt, vil mange flere kende til 
Annette.  
   Annette Bjergfeldt er kendt som musiker og 
sangskriver og de senere år også som forfatter. 
Efter endt skolegang, lå det i kortene, at Annet-
te skulle ”blive til noget ved musikken”, og hun 
havde da også som ung lært at spille på guitar 
og skrive sange.  
Hendes talent for sangskriveri lå lige for – så me-
get at hun i en periode tog til USA, hvor hun boede 
i fire år og ernærede sig ved at skrive sange og 
rejse rundt som sing- & songwriter. 
   Annette har selv udgivet 6 albums, men udover 
selv at optræde og spille musik har Annette skrevet 
sange til mange andre kunstnere. Hun har således 
bl.a. skrevet til det amerikanske band Fairground 
Attraction, til Vokaline og det mest kendte nummer 
er vel nok ”Josephine” som hun har skrevet til den 
færøske sanger og musiker Teitur.  
   Anette har i forbindelse med sin sangskrivning 
bl.a. modtaget P4 Prisen , Sangskriverens hæders-
pris og været indstillet til flere grammy awards. 
 

Under min research  omkring Anette  Bjergfeldt  
viste det sig, at jeg uden at tænke over det, kendte 
en hel del af hendes musik, og når jeg gennemhørte 
hendes albums, undrede det mig, at hun egentlig ikke 
i dag bliver spillet mere på de danske radiokanaler, 
for der er tale om en meget iørefaldende musik, som 
er meget let tilgængelig selv efter en enkelt gennem-
lytning.   Det er vel også årsagen til at Steffen Brandt 
fra TV 2 har udtalt: 

” Hvis jeg skulle vælge 20 sange som eftertiden skul-
le sætte ind i den store sangbog, ville jeg uden tøven 
vælge ”The Kissingpost” fra Annette Bjergfeldt .
 På P4
   Det skal dog nævnes at i Annettes mest aktive 
periode som sangskriver blev hendes musik spillet 
meget, især på P4.

Anette turnerer stadig, men de seneste mange år har 
det været forfatterskabet, der haft den højeste priori-
tet. 
   Anette Bjergfeldt har bl.a. skrevet en serie bør-
nebøger ”Børste” som et Filmselskab i øjeblikket 
overvejer at filmatisere. 
   Men den helt aktuelle bog, er hendes debut som 
romanforfatter: ’Højsangen fra Palermovej’, som 
har fået rigtig gode anmeldelser og i dag er trykt i 3. 
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oplag og udgivet i mere end 20 lande. 
   En fornem førsteudgivelse for en romanforfatter, 
der også var nomineret til bogforums debutantpris.  
Det er bl.a. i den anledning, at Anette kommer og 
holder foredrag i Virum Kirke torsdag den 22.  sep-
tember kl. 14.30. Glæd dig til en levende eftermid-
dag fuld af humor... om kærlighedens vildveje og alle 
de skøre familiehistorier  vi alle  bærer på.

 
I dag bor Anette på tiende år på Østerbro, men har 
indtil for nylig løbende haft sin gang i Virum,  når 
hun besøgte sin nu afdøde mor.  
   Annette har blandt andet en stærk tilknytning til 
Virum Kirke, hvor hun både er døbt og konfirmeret – 
det var dengang Johannes Møllehave var præst. 
Anette er en travl kvinde – umiddelbart efter jeg hav-
de haft mødt hende, skulle hun til Malaga og holde 
sangskriverkursus – en aktivitet som hun nyder - og 
sammen med sin foredragsvirksomhed i dag bruger 
megen tid på,. 
   Med hendes store faglighed har hun meget at give 

videre af, når det gælder sangskrivningens kunst. 
I øvrigt har det med sangskrivning også medført, at 
hun har skrevet en kogebog: Kogebog for sangskri-
vere. 
   En kogebog uden mad, men med inspiration til at 
skrive sange – en opskrift på sangskriveri, som har 
fået rosende ord med på vejen, af såvel Allan Olsen 
og Steffen Brandt, som selv med deres erfaring har 
nydt godt af fif fra bogen, som de selv udtaler det. 
 
   For at binde en sløjfe på det lokale område, har 
Annette flere gange skrevet salmer sammen med 
konfirmandhold i Sorgenfri Kirke. 
 
   Hvor mange sange Anette gennem årene har skre-
vet, tror jeg ikke engang, hun selv har tal på, men 
der er ingen tvivl om, at hendes talent er vokset i en 
lejlighed i Virum som ganske ung, og inspirationen 
til mange af hendes sange er kommet fra de skønne 
områder, som Virum og Sorgenfri kranser op til.  
 
En lille anekdote. 
   Annette fortalte en sjov lille anekdote om, at hun 
en dag så en elefant uden for sit vindue på Aske-
vænget. Hun og hendes familie blev noget forbløffet 
med en elefant uden for vinduerne (man kunne helt 
få associationer til filmen ”Vi er alle sammen tosse-
de”), men den var god nok. 
   Cirkus Moreno, der dengang hver sommer kom til 
Virum, havde placeret sig forkert, hvilket betød at 
deres område til elefanter var placeret tæt op af en 
af ejendommene til stor bevågenhed for beboerne 
i ejendommen. Man må håbe, at elefanterne havde 
fået nok at spise, så det ikke gik ud over beboernes 
blomster og buske. 
   Det er jo ikke hver dag, man har en elefant uden 
for sin have eller altan,  så det er en dag, der vil 
blive husket. 
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Kort nyt
Åbent hus i Life Campus

   Er du nysgerrig på, hvad de går rundt og laver i 
LIFE Campus? Så har du den 2. oktober fra 10:00 
- 14:00 mulighed for at komme på besøg og opleve 
nogle af de naturvidenskabelige aktiviteter, LIFE 
Fonden udbyder til folkeskoler og ungdomsuddan-
nelser. 
   Der er rigeligt at opleve - se de højteknologiske 
laboratorier indefra, lav snobrød ved de nye shel-
ters og kom på rundvisning inde og ude. Tilmeld 
dig herunder – maks. fem deltagere pr. husstand
https://app3.geckobooking.dk/site/index.
php?1=1&icCode=0c7c6f717325b14f6f8e-
6e49cb9fb7e5b6595&eUID=9F80F9A0-51BD-47
CE-A415-00CEEA44C7D4-7845&dTpl=1

Biologiens Vej 5, 2800 Kongens Lyngby.

Fotoudstilling i stadsarkivet

   På Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv Frieboeshvile 
åbnede d. 7. september en ny udstilling ”Lyng-
by-Taarbæk Kommune fra A-Å”. Udstillingen er 
lavet i et samarbejde med Det grønne Områdets 
arkiv og består af fotos, taget af fotograf Irwing. 
Fotos dækker perioden 1970’erne til år 2000-skif-
tet. Udstillingen er åben tirsdag-torsdag 14-16 og 
lørdag 10-14 og kan ses frem til 22.12.2022. Der er 

Fotografen, der udstiller, er Erling Irwing Jensen 
(Nr. 2. fra venstre). Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.
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Makit workshops

Tekst og foto: Ole Fendt

Kreativitet i den tidligere blomsterbutik ”La Rose”

   Makit Workshops tilbyder et bredt udvalg af 
kreative workshops, hvor man blandt andet kan 
lære at male og tegne, lave smykker, støbe lys el-
ler skåle, ja kun fantasien sætter grænser. Udover 
de normale workshops kan der også afholdes 
private krea-arrangementer, hvor man samtidig 
med det kreative kan nyde et glas vin samt noget 
at spise. Lørdag og søndag er der åbent værksted, 
der er målrettet til børn, så de også kan udfolde 
deres kreative side.

   Udover den faste stab arbejder Makit sammen 
med en del kunstnere og vil meget gerne i for-
bindelse med endnu flere for at udvide viften af 
kreative håndværk. Man kan læse meget mere om 
Makit workshops på hjemmesiden makit.dk

   Det er Signe Lagoni der, efter inspiration fra 
en veninde, startede Makit i 2021. Hendes ældste 
datter kom hurtigt med på idéen og de har siden 
oplevet stor opbakning fra både kunstnere og 
kunder. Makit workshops har til huse på Frede-
riksdalsvej 77 i Virum.

Perler i mange farver Sisse og Matilde udtænker nye idéer

Kreahylder med ”værktøj” til 
maling og tegning

Jubilæum i Keramik Værkstedet
   I anledning af foreningens 40- års Jubilæum, 
inviteres der til åbent hus og udstilling i Keramik 
Værkstedet Lundtofte Gamle Skole, Skolestræde 
6, Lundtofte, lørdag d. 17. september fra kl. 12-
16. 

   Der vil være åbningstale kl. 12:30 ved Vi-
ceborgmester Sigurd Agersnap fra SF og hele 
eftermiddagen bliver der serveret kaffe, kage og 
vin for at fejre jubilæet. I værkstedet i annekset 
vil man kunne se en udstilling af den Keramik, 
der bliver frembragt på værkstedet. Medlemmer-
ne arbejder med de ting de hver især brænder for, 
så udstillingen viser en bred vifte af keramik, fra 
flotte skulpturelle former, skønne brugsting, store 
skåle, vaser og fade og små fine ting.

Værk af Tina Strømann

Stregtegning af Keramik Værkstedet
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Paphuse pynter ikke!
   Også her i Virum køber folk smukke, gamle villaer 
for så at rive dem ned og få opført huse fra en af de 
udbydere, der bygger til en lav kvadratmeterpris. Det 
er ærgerligt, at god arkitektur på den måde erstattes af 
mere eller mindre charmeforladte ”paphuse”. Jeg kan 
godt forstå, at man kan have lyst til at bo i et splinter-
nyt hus, men når der pludselig pibler rigtig mange af 
den slags op, så ødelægges det homogene i et kvarter. 
Og mit gæt er, at beboerne hurtigt bliver trætte af 
husene og flytter, og så kan vi andre kigge på det. I 

Måske har der ligget en fin, gammel murernestervilla her. 
Ligesom den i baggrunden. 

Tænk, hvis alle huse var så kliniske og charmeforladte ...

øvrigt: Er der ikke noget med, at kommunen 
har pligt til at lave bevarende lokalplaner?
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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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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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