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Hans-Jørgen Bundgaard.
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FRIVILLIG

Det har lige været frivillighedsdag i kommunen – en 
dag hvor vi fejrer frivilligheden, og præsenterer den 
på mange måder.
Frivillighed er en vigtig del af vort velfærdssamfund, 
for uden frivillige ville fritiden være lidt kedelig.
Jeg er selv blevet mødt med unge mennesker der 
kigger mærkeligt på mig, hvis man skal ud og hjæl-
pe frivilligt med et eller andet. og siger ”får du ikke 
noget for det?” .  
Mange er vokset op med at man skal have penge for 
alt hvad man laver. Børn starter med at få lommepen-
ge for at tømme en opvaskemaskine eller gå ud med 
en skraldespand – reelt set burde de gå frivilligt ud 
med spanden og lære at man på den måde hjælper til, 
også uden at få penge for det - lommepengene kan de 
så få ved siden af ,så de har  mulighed for at købe lidt 
fornødenheder til daglig.
Heldigvis er vi rigtig mange som ønsker at arbejde 
frivilligt. Denne avis du sidder med i hånden, er frem-
stillet af frivillige, og en stor del af det stof vi bringer 
nummer efter nummer, er artikler om de arrangemen-
ter og aktiviteter, der er drevet af frivillige.
For nylig arrangerede Virumpigerne  en butik for 
ukrainske flygtninge – det havde aldrig kunnet lade 
sig gøre, hvis man skulle betale sig for det samme 
arbejde – flygtningearbejdet er et godt eksempel på, 

hvordan man hurtigt 
kan få frivillige til at 
hjælpe, når det gælder 
støttearbejde. Tænk 
på vores idrætsorgani-
sationer og spejdere/
FDF der er bygget op 
omkring frivilliges 
arbejde. Man skal 
ovenikøbet betale 
kontingent for at få 
lov til at være frivillig 
medarbejder.?
Hele vores fritid er 
i dag bygget op om, 
enten at være frivillig eller gå til en aktivitet der er 
båret af frivillige og det er en rigtgig godt, for det 
holder rigtig mange i gang på den ene eller anden 
måde, og har også en social vinkel.
Frivillighed er godt, men det må heller ikke tage 
overhånd – når jeg siger dette, er det fordi der er 
en snæver grænse mellem det at have frivillige 
og ansatte medarbejdere, både hvad angår ansvar, 
men også for at være sikker på, at man ikke ender 
med at frivillige tager job fra medarbejdere, og 
dermed sikrer at der fortsat er job til ansatte og  
derfor ikke overtages af frivillige.
Den grænse tror jeg stadig vil bestå – men man 
skal være opmærksom på, den når man indkalder 
frivillige i forbindelse med f.eks. pleje og omsorg 
og extrahjælp på skoler. Her skal frivillige støtte 
op om de professionelles arbejde uden helt eller 
delvist at overtage jobbet og dermed skubbe ansat-
te medarbejdere ud af arbejdsmarkedet. 
Læs meget mere om frivillighed inde i avisen.
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Lyserød  Lørdag på Virum Gymnasium
Af Pia Gars Jensen

   Hej Virum-Sorgenfri, 
   Lørdag d. 8. oktober kl. 10-14 afholder Vi-
rum Gymnasium vores årlige støttearrangement 
ifm. Lyserød Lørdag 2022, en event under Støt 
Brysterne - kampagnen, der indsamler penge til 
brystkræftsagen i uge 40. 

   Her vil der blive solgt kaffe, kage, sandwich og 
pølsehorn m.m. og blive afholdt loppemarked, 
lotteri og kreaværksted, alt sammen til lyden af 
god livemusik af VGs egne elever. Adressen er 
Fuglsangvej 66, 2830 Virum, og vi håber meget 
på at se jer!

   Vi håber også at de forretningsdrivende i byen 
vil donere lidt gaver til vores lotteri. Det har I væ-
ret rigtig søde til de sidste mange år. Har læserne 
også noget godt tøj til loppemarkedet, er de me-
get velkomne til at aflevere det til skolen tirsdag 

den 4. oktober hele dagen indtil kl. 16.00. Spørg efter 
Pia Gars.

   Allermest håber vi, I vil donere til indsamlingen via 
MobilePay: tlf. 502215. Husk venligst at skrive LL i 
kommentarfeltet. På forhånd mange tak! 
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   Denne skiltning om fartbegrænsningen på Lyngby Om-
fartsvej forstås vist kun af de indviede, dem der ved, at be-
grænsningen skal være støjreducerende for Lyngby borgerne. 
Folk, der ikke bor i kommunen, må undre sig! Og hvad værre 
er: De bliver måske uopmærksomme i trafikken på grund af 
skiltningen med ”støj”. 
En god regel i forhold til kommunikation er, at man skal und-
gå støj, som forstyrrer budskabet. Det er helt unødvendigt at 
forklare hastighedsændringen. 
Så man skulle skrue det firkantede skilt af igen.

Skyttegrave kom i vejen
Af Kim Engelbrechtsen
Arkæologer gravede på parkeringspladsen

   Som nogle nok har opdaget, var parkeringsplad-
sen overfor Frilandsmuseets Hovedindgang på 
Kongevejen lukket i september måned. Det skyld-

tes en arkæologisk udgravning af skyttegrave fra 1. 
verdenskrig, som Kroppedal Museum stod for. 
Skyttegrave var oftest bare et hul i jorden med pigtråd 
om, fortæller Jesper Grand, som er ivrig metaldetek-
tor og avisens tilknyttede angående arkæologi. 
- Skyttegravene her var nok tænkt som beskyttelse af 
Sorgenfri Slot og Lyngby mod angreb fra nord, siger 
han. 
   På Kroppedal Museum er man godt tilfreds med 
udgravningen. Museumsinspektør, Lotte Reedtz Spar-
revohn, siger:
   - Der var tale om et område, vi prøvegravede i 
2016, så vi vid- ste, hvad der ventede os - nemlig 
skyttegrave fra 1. verdenskrig! Ligesom dem på 
Dyrehavegård ved Trongård. Det er jo noget anderle-
des, end vi er vant til, men vi fik en masse detaljer om 
skyttegravens konstruktion, så det var fint.Her fik arkæologerne fine detaljer om skyttegraves udformning 

på parkeringspladsen ved Frilandsmuseet og Classic Cars

Endnu et resultat af det gode samarbejde mellem 
interessenterne på ældreområdet
Seniorrådet og Ældresagen i Lyngby-Taarbæk kom-
mune indbyder til foredrag om værdighed 
Tid: Mandag d. 24. oktober kl. 15.00-16.30
Sted: Virumhallen, Geels Plads 40, 2830 Virum
Adgang for alle
Der serveres en let forfriskning

Lotte Blicher Mørk, præst på Rigshospitalet, for-
fatter og medlem af Det Sundhedsfaglige Råd for 
Palliation, holder foredrag om:

Værdighed - hvad er det egentlig værd?

Vi taler så meget om værdighed i alle mulige sam-
menhænge; værdighedspolitik, værdighedsmilliard, 
værdighed i ældreplejen og ikke mindst værdig 
død. Men hvad betyder det? Hvornår er noget vær-
digt? Det er et begreb, der er svært at have noget 
imod, men det bliver et problem, når betydningen 
af værdighed dikteres af afsenderen og ikke af den, 
der skal behandles med værdighed. 

Foredragsaften om værdighed
Spændende foredragseftermiddag arrangeret af Ældresagen og 

I oplægget vil der blive reflekteret over disse temaer 
med udgangspunkt i, hvordan vi som moderne men-
nesker forholder os til død og magtesløshed, fordi det 
hænger tæt sammen med, hvordan vi opfatter værdig-
hed. For hvis forholder os til vores egen død, burde 
det heller ikke være nogen sag at behandle hinanden 
med værdighed. 

Lotte Blicher Mørk, cand. theol.
Præst på Rigshospitalet. Hun underviser, holder fore-
drag og arrangerer konferencer. Hun har publiceret 
artikler, skrevet kapitler i fagbøger. Forfatter til bogen 
“På en måde skal vi dø”. Hun er en stærk stemme i 
samfundsdebatten om eksistentielle emner som ald-
ring, sygdom, død, sorg og værdighed. 
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Lidt om skumklatter
Tekst og foto: Kim Engelbrechtsen

   Den 12. september gik jeg morgentur ved Furesø-
en og undrede mig over alle de hvide skumklatter, 
der på det tidspunkt var på søen. Da jeg kom hjem, 
researchede jeg på skum i søer og vandløb. 
Nærmest naturlov

   Jeg lavede derpå en nyhed på avisens Facebook 
side med overskriften ”Det er helt ufarligt”. Jeg re-
fererede til, hvad en biolog med forstand på de dele, 
havde at sige, nemlig, at ”når der har været kraftig 
algevækst om sommeren, er det nærmest en natur-
lov, at der i løbet af efteråret kommer skum på vores 
søer. I efteråret er der ikke lys nok, og så dør algerne 
og går i forrådnelse. Den proces frigiver æggehvide-
stoffer og proteiner, som kan ligne skum”.
Utilfreds læser

   En læser skrev til mig og præsenterede sig som én, 
der tager prøver for PFAS. Han var ikke tilfreds med 
min nyhed, som han faktisk foreslog, at jeg skulle 
slette. Han mente, at det burde have fremgået, at 
PFAS/PFOS kan ophobe sig i skummet på søen. Jeg 
fjernede ikke nyheden, men det ville jeg selvfølge-
lig have gjort, hvis kommunen havde advaret mod 
badning i Furesøen grundet PFAS/PFOS. Det har 
den ikke. Jeg blev imidlertid nysgerrig, og jeg læste 
en rapport, som læseren sendte til mig. 
PFAS kan ophobe sig i skumklatterne

   Heraf fremgår det, at PFAS/PFOS ganske rigtigt 
kan ophobe sig i skumklatterne. Men kommunen 
følger udviklingen. I den tilsendte rapport står der 
bl.a. følgende:
   Fraråder ikke badning
”På nuværende tidspunkt følger kommunen Mil-
jøstyrelsens henvisning til det anbefalede bade-
vandskriterie på 40 ng/L. Da ingen målinger i 
Lyngby-Taarbæk Kommune (eller andre kommuner 
i arbejdsgruppen) overskrider dette niveau, fraråder 
kommunen ikke badning på grund af koncentratio-
nen af PFOS. Lyngby-Taarbæk kommune vil op-
datere informationen på hjemmesiden www.ltk.dk/
pfos, hvis der kommer væsentlige nye oplysninger 
eller anbefalinger om PFOS-forureningen i Mølleå-
systemet.”
   Her på avisen følger vi naturligvis med på denne 
hjemmeside, og vi skal nok orientere jer, hvis der 

sker væsentlige ændringer ift. PFOS-forureningen.
Det betyder forkortelserne: 

   PFAS og PFC er begge samlebetegnelser for 
fluorstoffer, De dækker over perflourerede og poly-
fluorerede stoffer. De kaldes også for perfluoralkyl- 
og polyrfluoralkylstoffer.
   PFOS er et specifikt fluorstof, som er meget ska-
deligt. Det har i en årrække været forbudt at bruge. 
Det har tidligere været anvendt i både forbrugerpro-
dukter og i fx brandskum. 

Sådan så der ud i Furesøen 12. september:
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Gådefulde verden
Naturvidenskabsfestival på Virum Gymnasium

   Torsdag løb den landsdækkende Naturviden-
skabsfestival (i regi af Astra) igen af stablen.
   I år under temaet: ’Gådefulde verden’’.
På Virum Gymnasium markeredes det torsdag hvor 
der var besøg af  400 8./9. klasses elever fra områ-
dets grundskoler.

   Eleverne blev denne dag på VG præsenteret for en 
spændende science verden, hvor dygtige og entu-
siastiske 2g elever formidlede naturvidenskab og 

lavede spændende hands-on forsøg med de yngre 
elever.
   Alle elever oplevede mindst tre af fagene biologi, 
biotek, fysik, kemi, naturgeografi. Formålet er at 
formidle viden om og begejstring for naturviden-
skab blandt eleverne. Det gælder både de yngre og 
de ældre elever, som selv lærer meget af at videre-
formidle det faglige stof og agere gode rollemodel-
ler for de yngre elever.,

Virum-Sorgenfri Avis • 1. oktober   2022

Nikoline og Tilde forklarer de unge folkeskoler om naturvidenskabe-
lige forsøg

Milo og Laver laver forsøg for de unge

Tekst og foto: Hans-Jørgen Bundgaard



Virum-Sorgenfri Avis • 1. oktober   2022Side 10

Kort nyt

Kreativ café i Lyngby
   Lørdag den 15. oktober åbner Creative Space en 
café på Lyngby Hovedgade 15 F, hvor gæsterne kan 
male på keramik. Creative Space er en kæde af cafeer, 
og cafeen i Lyngby er deres femte og største butik. 

Loop Fitness åbner på Geels Plads
   Der hvor Skjern Bank indtil for nylig havde til 
huse  på Geels Plads, er et nyt fitnesscenter på vej. 
Det drejer sig om Loop, som er i fuld gang med 
at gøre lokalerne i stand, så der iinden længe kan 
byde velkommen til et helt nyt fitnesscenter. Lokalerne til Loop er ved at blive klargjort på Geels Plads
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På besøg hos Ældre Sagen i Lyngby-Taarbæk
Danmarks ældste lokalafdeling
Tekst og foto: Ole Fendt

Jeg bliver budt velkommen af Lars Kure, der 
udover at være sekretær og medlem af bestyrel-
sen også har mange andre funktioner i lokalafde-
lingen. Lars fortæller mig om lokalafdelingen og 
alle de spændende tiltag og aktiviteter, der er på 
stedet, men også uden for huset.

Ældre Sagen Lyngby-Taarbæk har lige fejret 35 
års fødselsdag. Man skønner, at der var ca. 200 
medlemmer forbi på dagen og der var mad og 
drikkevarer til alle. Der tilbydes mange for-
skellige aktiviteter i lokalafdelingen, som f.eks 
motion, sprog, spil, kreativitet, foredrag og IT, 
derudover arrangeres der gåture i lokalområdet. 
Man kan endvidere få hjælp til mange af dag-
ligdagens udfordringer såsom vejledning om 
bolig, forsikring, jura og økonomi. Alle over 18 
år kan blive medlem af Ældre Sagen.

Ældre Sagen Lyngby-Taarbæk, der er den 
ældste lokalafdeling i Danmark, har over 9000 
medlemmer og har til huse på Gasværksvej 10 i 
Lyngby. Der er 292 frivillige, som løser en lang 
række opgaver til gavn for medlemmerne. Hvis 
man ønsker at blive frivillig eller vide mere om 

Lars Kure, bestyrelsesmedlem og sekretær

Næste træk under overvejelse

Domicilet på Gasværksvej

lokalafdelingen, kan der læses mere på hjemmesi-
den  aeldresagen.dk/lokalafdelinger/lyngby-taar-
bæk.
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Folkemusikken rykkede ind på Frederiksdal Slot

D

Sigismund Ahlefeldt-Laurvig bød velkommen i Havesalen, der var 
stemningsfuldt oplyst med levende lys og salens smukke væg- og 
loftudsmykninger. 

Det er glædeligt, at vi igen kan genoptage min grandtantes traditioner med koncerter i Havesa-
len på Slottet, siger Sigismund Ahlefeldt-Laurvig, slottets nuværende ejer.
Af Ruth Jacobsen

Første del af koncerten var en solistoptræden med san-
geren, sangskriveren og multiinstrumentalisten Rowan 
Coupland. Han tryllebandt publikum med sin helt excepti-
onelle stemme.

Stringflips kvartet med Hanna (violin), Sofie (altviolin), Albin (cittern)
 og Veronika (cello) fyldte nok engang den stemningsfyldte havesal.

   Efter pause pga. corona og efter sidste års folke-
musikfestival, som blev afholdt udendørs på ’Ju-
letræspladsen’ ved Frederiksdal Slot, blev dørene 
til Slottet åbnet for såvel de optrædende som for 
publikum til en fuldt udsolgt koncert i den stem-
ningsfyldte Havesal på Frederiksdal Slot, fredag 
den 16.9.2022.
   - Slottets tidligere ejer, Vibeke Schulin indførte 
i 1999, at der skulle afholdes slotskoncerter her 

på Frederiksdal Slot, indledte Sigismund Ahle-
feldt-Laurvig, der nu har overtaget ejerskabet af 
slottet efter sin grandtante.
   - Der har i årenes løb været afholdt mange klas-
siske koncerter her i Havesalen, men det har bl.a. 
grundet corona-pausen først nu været muligt at 
flytte koncerterne indendørs igen.
Vi skal i aften lytte til folkemusikkens toner, først 
med en solist og efter pausen en kvartet-optræden, 
bød Sigismund velkommen.
   Første del af koncerten var en solistoptræden 
med sangeren, sangskriveren og multiinstrumenta-
listen Rowan Coupland. Han formåede at tryllebin-
de publikum med sin helt exceptionelle stemme.
I pausen var Sigismund Ahlefeldt-Laurvig vært for 
en forfriskning med et dejligt glas hvidvin og han 
åbnede det private hjem, så publikum fik mulighed 
for at opleve den stemningsfulde elegance i Frede-
riksdal Slots historiske rum.
   En dejlig aften var til ende, og efter en tak til 
Sigismund blev vi på behørig vis sendt af sted ud i 
den fakkeloplyste skov.
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En tærte
   En hjemmelavet tærte, det havde jeg ikke prø-
vet før. Jeg tænker på en tærte, som middagsret, 
en madtærte. Det er nemt, smager godt, og der er 
mange varianter. Det her er så mit andet forsøg. 
Tærtedejen er købt færdig. Jeg har valgt den 
grove tærtedej, den er sikkert sundere, men det er 
ikke fordi, den smager bedre end den med almin-
delig fint malet mel. Det bliver en porretærte med 

Bacon og skinketern

Porrer og rødløg sauteres på pande

Den færdige tærte kunne 
godt være pænere Det passer godt med lidt bønner til tærten

bacon m.m. Bacontern steges let på panden. Når 
de er stegt færdige, blandes lidt skinketern i. Pan-
den tages af varmen. Porrer og lidt rødløg skåret i 
skiver, sauteres på panden 5 til 10 min ved middel 
temperatur og tages så af varmen. Det tog ikke lang 
tid.
   Den færdige tærtedej skal forbages i en tærte-
form. Jeg synes, det kan være lidt svært at få pla-
ceret den færdige dej lige midt i formen. Jeg tror, 
man skal skære det overflødige dej af, så ser det lidt 
pænere ud. Det gør jeg næste gang. På emballagen 
til tærtedejen står der, hvordan den skal prikkes 
med en gaffel og forbages ca. 10 min.   
   Der skal bruges 4 – 5 æg og 2 dl. mælk, som 
piskes sammen. Bacon og skinketern blandes  
sammen med porrer og røres sammen. Det hele 
kommes i den forbagte tærte og bages efterfølgende 
i ovnen 20 - 30 min. Så har man en dejlig middags-
ret, og måske er der til to dage. Det, der ikke bliver 
spist den første dag, kan spises koldt eller varmes 
op. Jeg vil gerne have lidt grønt til tærten, for ek-
sempel bønner. 
   Man kan også vælge kødet fra, så er det et fint 
vegetarmåltid. Så tror jeg nok, jeg vil finde lidt flere 
grønsager at komme i tærten. 
Når man googler tærte, kommer der fantastisk man-
ge forskellige forslag. Det tror jeg, jeg vil lade mig 
inspirere af fremover. Så er der lige tærteformen. 
Det er ikke en almindelig tærteform, jeg har brugt. 
Jeg har brugt en Ilpot stentøjsform, der er 26 cm. 
i diameter, den er udmærket for mig. Der findes et 
stort udvalg af ”rigtige” tærteforme.



Side 14 Virum-Sorgenfri Avis • 1. oktober   2022

   Til ”Fællessang og frokost” i Virum Kirke var 
temaet sidste gang Povl Dissing. Der var fuldt hus 
med 43 deltagere 
Til minde om Dissing

   Virum Kirke har de fire gange årligt fællessang og 
frokost, og når man træder ind i en af deres krypter 
ved denne lejlighed, er der dækket hyggeligt op til 
kaffe og livlig snak. Ved sidste sangdag d. 26. sep-
tember var det Povl Dissing, der skabte rammen for 
sangprogrammet.
   - Vi synes, at det var meget oplagt at tage fat i 
Dissing til sangprogrammet, da han jo gik bort i 
juli-måned. Og man kan jo ikke sige Povl Dissing 
uden at sige Benny Andersen, så det blev et meget 
fint program, synes jeg, fortæller kirke- og kom-
munikationsmedarbejder Marlene Kejser i Virum 
Kirke, der sammen med organist Knud Rasmussen 
og violinist Anette Welner skaber arrangementet.

Dissing og sanglængsel

   Til denne fællessang var der altså både ”Svantes 
viser”, ”barndommens land” og ”Go’ nu nat” på 
programmet.

Povl Dissing som tema var et tilløbsstykke
   - Vi har aldrig været så mange til fællessang før”, 
fortæller Marlene Kejser ”Jeg ved ikke om det var 
temaet, der lokkede folk til, eller om der bare er en 
længsel efter at synge en masse efter en Corona-pe-
riode, hvor det ikke har været muligt. Det var i hvert 
fald virkelig hyggeligt med så mange deltagere, som 
skabte en super god stemning.
   Der blev også spurgt ud i lokalet, hvor mange der 
havde oplevet Povl Dissing live, og langt de fleste rak-
te armene i vejret, og der blev delt nogle anekdoter. 

Hyggelig fællesspsning

   Efter sangprogrammet nød deltagerne en varm fro-
kost sammen.
   - Jeg synes, det er vigtigt, at kirken også tilbyder et 
socialt rum, hvor folk kan mødes og tale om, hvordan 
det nu går, og snakken går altid , når vi spiser sammen 
til fællessang, fortæller Marlene Kejser.
Den næste fællessang ligger mandag d. 23. januar kl. 
11.30, men her ligger temaet endnu ikke fast:
   - Knud, Anette og jeg går i tænkeboks og finder et 
rigtig godt tema til næste fællessang. Vi må jo finde 
på noget godt, så der kan blive fuldt hus igen, griner 
Marlene Kejser.

Virum Kirkes trio, Marlene Kejser, Knud Rasmussen og Anette Welner.
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Drop-in fællessang hver tirsdag
I Paradis Salen i Sorgenfri Kirke
Tekst og foto: Kaare Lausten

Deltagere i fællessang

Anne-Kari ved koncertflygelet i Paradissalen

   Hver tirsdag fra kl. 19 til 20:15 er der fællessang i 
Paradissalen i Sorgenfri Kirke. Fællessangen ledes 
af kirkens organist Anne-Kari Ferenczi. Det er hver 
tirsdag undtagen i sommermånederne.

Gode råd fra organisten

   Jeg var til fællessang forrige tirsdag for første gang. 
Nu er jeg ikke ”den store sanger”. Da jeg gik i skole, 
fik jeg at vide, at jeg ”ikke kunne synge”. Men jeg er 
glad for sang og musik, så jeg mødte op med forvent-
ning om bare at høre sang og musik. 
Der synges sange fra Højskolesangbogen. Sangene 
vælges af deltagerne og Anne-Kari i fællesskab. Er 
der sange, som ingen rigtig kender, heller ikke An-
ne-Kari, øves sang og musik først. 
Anne-Kari kommer med gode råd, så samspillet mel-
lem sang og musik bliver optimalt.

Behøver ikke være mestersanger

   Jeg er virkelig begejstret over at høre, hvordan sang 
og musik bliver forenet. Jeg kunne høre hvert ord, der 
blev sunget. Ja, og så begyndte jeg også selv at synge 
med. Ikke så højt, jeg skulle nødig ødelægge noget. 
Man skal altså ikke være ”mestersanger” for at delta-
ge. Tiden gik så hurtigt, og så var det pludselig slut. 
Jeg talte med nogle af deltagere efter fællessangen.

God oplevelse

   Birgit Golbert har været til fællessang siden 1990, 
da det var Levi Bæk, der ledede fællessangen. Hun 
kan slet ikke undvære fællessangen og kommer hver 
tirsdag.
   Kirsten Jessen er glad for at lære nye sange og 
genopfriske de gamle. Der er så mange gode sange i 
Højskolesangbogen. 

Det var virkelig en god oplevelse at komme til 
fællessang denne tirsdag aften. Det kan jeg varmt 
anbefale.
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af Niels-Kristian Petersen

Lidt lokalhistorie  
Det gamle og nye Frederiksdal Slot

Det lange Vaaningshuus på Bakken. Det gamle Fre-
deriksdal Slot. Tæt på Den gamle Have i Frederiks-
dal. Foto Niels-Kristian Petersen.

   Frederik d. 3’s dronning Sophie Amalie 
(1628-1685) havde erhvervet og indrettet sig på 
Dronninggaard (1619) ved Furesø nordøstlige 
del, Store Kalv. Kongen var interesseret i noget 
tilsvarende i det smukke landskab nord for 
København, måske for at holde ”lidt opsyn med 
konen”, så med kongelig magt tvang han i 1668 
rentemester Henrik Møller (1609-1692) til et 
mageskifte, så han kunne erhverve området om-
kring Hjortholm Mølle. Ved kongelig resolution 
ændrede han straks navnet til Frederiksdal. 
   Frederik d. 3. (1609-1670) havde store planer 
for området. En sidevej fra Kongevejen til Fre-
deriksdal blev etableret, som Frederiksdalsvej 
(i dag Lottenborgvej, I.H. Mundtsvej, Hummel-
toftevej og Spurveskjul). Det lange Det lange 
Huus på Bakken blev indrettet til beboelse for 
kongen i den ene ende og forpagter i den anden 
ende. Hans interesse for jagt fik ham til at tænke 
på at Huus på Bakken blev indrettet til beboelse 
for kongen i den ene ende og forpagter i den 
anden ende. Hans interesse for jagt fik ham til 
at tænke på at
anlægge en Dyrehave i Frederiksdals Storskov, 
samt ideen om et helt nyt slot bygget hen over 

Frederik d. 3’s plan fra 1668 over et nyt lystslot i Frederiksdal efter 
inspiration fra Versailles. Mølleåen danner en midterakse med en ny 
trefløjet bygning hen over åen. Tegningen har nord opad med Snegle-
bjerget (Jægerbakken) til Venstre. Hærens Arkiv.

  Mølleåen med et stort, stort parkanlæg på begge si-
der af åen med ”Sneglebakken”, hvor man kan kører 
op. På toppen opførtes en træbygning på 20x20m. 
I dag er der nu en samling lindetræer, der nærmest 
danner en ”løvhytte”. Hjortholm Mølle blev flyttet til 
Frederiksdal.

Udsigt fra Jægerbakken. Tegning af Knud Mühlhausen på receptkuvert 
fra Virum Apotek. 1955. Privat samling.

   Frederik d. 3. dør allerede i 1670, så det var 
kun kort tid, han fik i Frederiksdal. Christian d. 5 
(1646-1699) forærer området til sin dronning Char-
lotte Amalie (1650-1714). Hun forbedrer Det lange 
Huus på Bakken og prøver at udnytte stedets indu-
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Frederiksdals Slot. Postkort i serien Danske Herregaarde. Ca. 
1910. Privat samling.

   

Enkedronning Charlotte Amalie dør i 1714 og 
Frederik d. 4. (1671-1730) forærede i 1735 stedet til 
sin søster Sophie Hedvig (1677-1735). Hun opholdt 
sig ofte i Frederiksdal sammen med sin bror prins 
Carl (1678-1729). Hun havde planer om at bygge 
nyt, men det blev ikke realiseret; I stedet brugte hun 
sine kræfter på at oprette de 5 Prinsesseskoler, vi 
kender i vores område. I Søllerød, Nærum, Bag-
sværd, Farum og Virum. Frederik d. 4 oprettede i 

Sorgenfri Slot. Tegning. Privat samling

Frederiksdals Slot. Tegning. Privat samling

I 1729 dør prins Carl, så Christian d. 6 (1699-1746), overlader i 1731 
Sorgenfri Slot til Sophie Hedevig. Overkammerherre Carl von Ples-
sen får Frederiksdal med Det lange Huus paa Bakken – det gamle 
Frederiksdal Slot  og møllen, men forholdet til kongen går ikke vide-
re godt; det handler om økonomi, så i 1739 fratages Carl von Plessen 
retten til at bruge Frederiksdal og området overdrages til Gehejme-
råd, grev Johan Sigismund Schulin. Han får med det samme tegnet 
et nyt slot af Hofbygmester Nicolai Eigtved.  Grev Schulin opfører 
det nye slot på den modsatte side af Mølleåen. I 1747 får familien 
endeligt skøde på ejendommen. I 283 år har familien Schulin nu boet 
i Frederiksdal på det gamle og nye slot fra 1745.

Frederiksdals Slot set fra Frederiksdalsvej (Hummeltoftevej) med 
portnerboligen Grønneport til venstre. Postkort. Fotograf og udgi-
ver A.Th. Collin. Ca. 1900.

fortsættes

perioden 1721-27 241 rytterskoler i de 12 rytterdi-
strikter, han oprettede. I Lyngby, i dag på Høstvej 
i Bondebyen, en rytterskole, der senere flyttede og 
nybygget som Engelsborgskolen. Foruden brode-
ren Frederiks d. 4., som havde inspireret Sophie 
Hedvig, var overkammerherre Carl Adolf von 
Plessen en anden inspirationskilde på flere måder. 
Plessen havde oprettet flere skoler på landet. Han 
opholdt sig en del i Frederiksdal. Sophie Hedevig, 
der officielt aldrig havde været gift, menes at have 
været hemmeligt gift med Carl von Plessen (1678-
1758). Prins Carl, Sophie Hedevig og Carl von 
Plessen var alle under indflydelse af pietismen.
   I 1729 dør prins Carl, så Christian d. 6 (1699-
1746), overlader i 1731 Sorgenfri Slot til Sophie 
Hedevig. Overkammerherre Carl von Plessen får 
Frederiksdal med Det lange Huus paa Bakken – det 
gamle Frederiksdals Slot  og møllen, men forhol-
det til kongen går ikke videre godt; det handler om 
økonomi, så i 1739 fratages Carl von Plessen retten 
til at bruge Frederiksdal og området overdrages til 
Gehejmeråd, grev Johan Sigismund Schulin. Han 
får med det samme tegnet et nyt slot af Hofbygme-

ster Nicolai Eigtved.  Grev Schulin opfører det nye 
slot på den modsatte side af Mølleåen. I 1747 får 
familien endeligt skøde på ejendommen. I 283 år 

strielle muligheder, vandet og møllen. Foruden en 
kornmølle anlagde dronningen en papirmølle og i 
Frederiksdals Storskov byggede hun fiskedamme 
nord for Bagsværd sø. Vi kender disse fiskedamme 
under navnene Store og Lille Hul sø, Kobber Dam 



Tre ældre postkort fra slottets omgivelser i Fre-
deriksdal og et nyere af Frederiksdal Slot.

Slottes nyttehave ned til Mølleåen /Kanalen. Ca. 1910. Privat 
samling.

Og midt i det hele Mølleåen/Kanalen, hvor Baadfarten er ved at 
anløbe Frederiksdal. Ca. 1910. Privat samling.

Selv en hund kan drømme her siddende for foden af Sneglebjer-
get/Jægerbakken. Ca. 1915. Privat samling

På Frederiksdal Slot bor i dag ejeren Sigismund greve Ahlefeldt-Lau-
rvig som er 8. generation på stedet.

Frederiksdal Slot set fra alleen. Foto. Niels-Kristian Petersen. 2019.
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Kollelev Mose dækket af alger
Stor koncentration af trådalger
Tekst og foto: Ole Fendt

Store områder i Kollelev Mose er igen dækket af 
trådalger. Der er opsat skilte med ”Fuglene må ikke 
fodres” for at begrænse forureningen af mosen, men 
det er ikke hele problematikken. Ifølge Søren Bagge, 

der er biolog i Lyngby-Taarbæk Kommunes Center 
for Trafik, Miljø og Bæredygtighed har Lyngby-Ta-
arbæk Forsyning gjort en stor indsats for at nedbrin-
ge overløb fra kloakkerne. 
Man mener derfor det er rimeligt at antage, at den 
primære kilde til de mange trådalger skal findes i 
bunden af mosen.
I bunden af Kollelev Mose er der en stor koncentra-
tion af næringsstoffer, heriblandt fosfor fra tidligere 
udledninger af kloakvand, hvilket kan give store 
algeopblomstringer. Der er tidligere foretaget en 
aluminiumsbehandling af mosen, men effekten af 
denne er tilsyneladende aftagende. 
Kommunen har været i dialog med den lokale 
grundejerforening med henblik på at inddrage en 
ekspert for at få rådgivning om hvilke restaurerings-
tiltag, der eventuelt skal gennemføres.

fortsat
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Højsangen kom til Virum Kirke
Min første voksenbog rummer alt fra sorg, humor og 
eftertanke, siger Annette Bjergfeldt
Af Ruth Jacobsen 

   Avisen var til stede, da Virum Kirke havde ind-
budt Annette Bjergfeldt, som vi omtalte i det seneste 
nummer af Virum-Sorgenfri avis, til at introducere sin 
bestseller ’Højsangen fra Palermovej’
   Annette fyldte rummet med sit sprudlende engage-
ment denne torsdag eftermiddag i september. 
- Jeg har i den grad mine rødder her i Virum, og Vi-
rum Kirke har været min kirke, bl.a. da jeg blev døbt 
og konfirmeret – det var, da Johannes Møllehave var 
sognepræst, og det var helt specielt at være konfir-
mand der. 
   Inden Annette introducerede selve bogen, bragte 
hun sig selv og hendes egen livshistorie i spil. 
   - Jeg starter med at fortælle lidt om, hvem jeg er og 
om det, jeg har brugt livet på ind til videre.
Ud over, at det er en fascinerende og meget vidt spæn-
dende livshistorie, Annette har, var det selvfølgelig 
også det bagtæppe, der får læseren til at sætte per-
spektiv på hendes første voksen-roman – ’Højsangen 
fra Palermovej’, som vi denne eftermiddag var samlet 
om.
Annette forklarer:
   - Romanen var længe undervejs. Det er ikke bare 
sådan, at jeg skriver den ud i én fortælling. Personerne 
formes under processen, de vokser og de kommer på 
et tidspunkt til at være ’levende’ individer for mig. 
- Jeg har altid været optaget af mærkværdige fortæl-
linger, livet fyldt af. F.eks. stod der en dag en cirku-

selefant foran mit barndomsvindue i Askevænget, jeg 
har spillet musik for en hest som eneste tilskuer og 
mange andre mærkelige historier – dem samler jeg 
på, siger Annette

Annette Bjergfeldt fortæller om sin nye bog 
Foto: Virum Kirke

   Annette satte også ord og billeder på flere af 
hendes familiemedlemmer – hendes mor, mor-
mor andre nære slægtninge, og andre, hvis liv har 
været en del af hendes egen livsfortælling. 
   - De personer, der optræder i min roman, er 
bestemt inspireret af min egen familiesaga. De er 
selvfølgelig bare omskrevet - min mormor kom 
fra Vordingborg, ikke fra St. Petersborg som mor-
mor’en i bogen, men inspirationen kommer helt 
klart fra min mormors egen fortælling. 
Jeg har selv læst Annettes roman, og noget af det, 
jeg tog med fra denne eftermiddag, var Annettes 
egen fortolkning af Højsangen.
   Ud fra bogens handling kan man forbinde høj-
sangen med den operasang, der udøves af én af 
hovedpersonerne. 
   Men Annette formåede at give at andet perspek-
tiv på denne højsang. Højsangen i livet, i rummet 
og i den kærlighed, vi nok alle søger.
inspirationen kommer helt klart fra min mormors 
egen fortælling. 
Jeg har selv læst Annettes roman, og noget af det, 
jeg tog med fra denne eftermiddag, var Annettes 
egen fortolkning af Højsangen.
Ud fra bogens handling kan man forbinde høj-
sangen med den operasang, der udøves af én af 
hovedpersonerne. 
Men Annette formåede at give at andet perspektiv 
på denne højsang. Højsangen i livet, i rummet og 
i den kærlighed, vi nok alle søger.
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Kunstudstilling i møllen
Kunstnergruppen Frederiksdal udstiller i Nordre Mølle

   I weekenden 8. og 9. oktober danner den smukke, 
gamle vandmølle på Lyngby Hovedgade 24 ram-
men om Kunstnergruppen Frederiksdals efterårsud-
stilling.
   På udstillingen kan man opleve billedkunst udført 
af de ca. 10 deltagende amatørkunstnere, der er vidt 
forskellige i udtryk og i deres valg af materialer. 
Der er derfor mulighed for at se værker udført i 
både oliemaling, akryl, akvarel og mixed media.
Der vil være en lille ’udstilling i udstillingen’, hvor 

en del af kunstnerne viser deres fortolkninger af 
emnet: Lyngby Nordre Mølle. Desuden udstilles 
også lidt tørklæder i silkemaling.
   Langt de fleste af de udstillede værker vil være 
til salg og der vil være mulighed for at deltage i et 
amerikansk lotteri, hvor man kan vinde fine præmi-
er.

   Kunstnergruppen 
har eksisteret siden 
2011 og består pt. 
af 12 medlemmer, 
som er bosat i det 
grønne område. 
Gruppen mødes en 
aften ugentligt fra 
september til maj 
og maler sammen. 
Her har medlem-
merne mulighed for 
at lade sig inspirere 
og motivere af de 
andre medlemmer 
og under hyggelige 
former udveksle 

synspunkter om kunst, udstillinger og hvad der 
ellers rører sig indenfor denne verden.
Af og til tager gruppen sammen til kunstrelatere-
de foredrag og udstillinger eller der inviteres en 
etableret kunstner til at undervise medlemmerne 
i et specifikt emne.
   Kunstnergruppen har sin egen hjemmeside 
www.kunstnergruppenfrederiksdal.dk og er 
under samme navn også både på Facebook og 
Instagram. På hjemmesiden kan du skrive dig op 
til gruppens nyhedsbrev, se eksempler på med-
lemmernes værker og kontakte både foreningen 
og de enkelte medlemmer.
   Udstillingen den 8. og 9. oktober er åben 
begge dage fra kl. 9.30 – 15.00 og der er gratis 
adgang. Lørdag den 8. oktober er der fernisering 
kl. 10.30, hvor der serveres et lille glas og lidt 
snacks.

Fakta:

Kunstnergruppen Frederiksdal
E-mail:  
kunstnergruppenfrederiksdal@gmail.com
Tlf.: Susanne Wattne Andersen,  
formand, 51 26 98 83
Hjemmeside:  
www.kunstnergruppenfrederiksdal.dk
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Kommunens rådgivere hjælper borgerne
Særligt demente og andre sygdomsramte samt handicappede og deres 
pårørende kan få råd og vejledning.
Af Jon Sundbo, medlem af Seniorrådet

   Lyngby-Taarbæk kom-
mune har fire rådgivere, 
som hjælper borgerne. 
   Hjælpen er især ret-
tet mod borgere, der har 
helbredsproblemer og 
deres pårørende. Rådgi-
verne fortalte, hvad de kan 
hjælpe med, på et møde 
7. september arrangeret 

eller andre problemer, får hjælp af anden vej. Men 
oftest påvirker situationen også de pårørende. De 
har ingen steder at gå hen. Pårørendevejlederne kan 
hjælpe dem, f.eks. med vejledning eller henvisning til 
de mange organisationer og frivillige, som arbejder 
indenfor området. Vejlederne kan hjælpe med at finde 
ud af, hvem man skal henvende sig til i kommunen, 
vejlede med ansøgninger og med at forstå breve og 
afgørelser fra kommunen. 
   Mange ældre bliver ramt af demens. Til dem er 
demenskoordinator Mette Andersens arbejde rettet. 
Hun organiserer dagtilbud med forskellige emner og 
kan henvise til aflastning i hjemmet og korttidsop-
hold på plejecentre. Hun henviser også til foreninger 
og frivillige, der arbejder indenfor demensområdet. 
Der bliver arrangeret kurser for demente og for deres 
pårørende. En demenssygdom rammer ikke kun den 
enkelte syge, men hele familien. Der er derfor et 
særligt fokus på pårørende. 
   Borgerrådgiver Gyda Kaptain rådgiver alle bor-
gere om hvordan de finder vej i forvaltningen. Hun 
er uvildig i processen i forvaltningen og rådgiver 
om hvordan man skal forstå afgørelser og breve fra 
forvaltningen.
   Selv om der var stor begejstring for rådgiverne 
blandt tilhørerne på mødet, var der også kritiske 
røster. Nogle mente, at kommunen forsømmer de-
mensområdet, bl.a. har man ikke længere en demens 
handleplan, og rådgiverne har ikke altid en god 
forbindelse til frivillig-organisationerne. Det er også 
svært at finde rådgiverne på kommunens hjemmesi-
de. Der er endvidere en frygt for, at rådgiverne bliver 
sparet væk i en kommunal sparerunde.

af Seniorrådet og Handicaprådet i Lyngby-Taarbæk. 
Begge råd rådgiver kommunen omkring forhold for 
seniorer (over 60 år) og handicappede. 
   Mødet viste nogle meget imødekommende rådgi-
vere, og hvad de kan hjælpe med. Særligt ældre med 
sygdomme, især demens, og handicappede, samt 
deres pårørende har brug for en særlig indsats som 
kommunen er forpligtet til at levere. 
Men det kan være svært at finde ud af alle regler og 
bureaukratiske snørkler i kommunen og finde for-
eninger og frivillige der kan hjælpe. 
Det kan rådgiverne hjælpe med. Men selv borgere 
uden særlige problemer kan have svært ved at finde 
ud af hvordan man kommer igennem med en sag i 
det kommunale system. Det kan borgerrådgiveren 
hjælpe med. 
   Pårørendevejleder Line Bjerregård hjælper pårø-
rende til borgere, som ikke trives og har problemer 
i forhold til socialområdet, børne- og familieområ-
det, handicappede, psykiatrien og beskæftigelse og 
integration. Pårørendevejleder Sofie Frank Thorups 
indsats er især rettet mod pårørende til personer med 
alvorlig sygdom. De borgere, der har sygdomme 

Jon Sundbo
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Frivillighed indeholder så meget godt
Vi har frivilligcenteret på Rustenborgvej
Af Thomas Leo Hansen

   Meget snart er der åbent hus i Frivilligcenteret, for 
det er der så at sige næsten alle hverdage.
Mange mennesker kigger ind hver dag.
Og det er ikke så mærkeligt. Der sker mange gode, 
interessante og velmenende tiltag.
Virum·Sorgenfri·avis har talt med to medarbejdere, 
Charlotte og Mette. 
   Listen over alle de muligheder, huset lægger for 
dagen, er lang. Men her skal nævnes de muligheder, 
der ligger åbne og venter på, at nogen banker på.

I disse tider er verden en anden. Tiden kalder nu på 
samhørighed og genbrug. Hvorfor ikke reparere i 
stedet for at smide ud? Her kommer et udvalg:
   • Sorggruppe
   • Håndværkstedet for både mænd og kvinder
   • Kom videre mand
   • Gå med – en gruppe for pårørende
   • Repair Café
   • LimoneUng et forum for unge
   • Nissehuestrik – Mødrehjælpen, og det er snart 
     jul   
   • En verden af ord - skriveværksted og selvud 
     vikling (Line) Torsdage. Start 12.10 – 
     18.30.2030. Hver anden uge.
   • Skriveskolen… Forfatterfakultetet· Vi læser 
hinandens tekster, kommenterer og siger åbent 
frem. Hver gang vil der være skrivehints. Alder in-
gen hindring. Alle køn er inviteret. Torsdage. Start 
den 3. nov. 16-18. Hver anden uge.
Det gælder for alle nævnte tilbud, at man kan læse 
mere på ltk-frivilligcenter.dk. Man kan ligeledes 
ringe på 20708033 til Charlotte og på 29244033 til 
Mette.
Ved tilmelding og spørgsmål vedrørende de to se-
neste skrivetilbud bør du ringe til Mette 29244033.Charlotte og Mette fra Frivillighedscenteret

Saxofonkvartet igen på Lindegaarden

   For fire år siden lykkedes det for søndags-ma-
tinéerne at fange den kvartet, der lige havde vundet 
en tredjepris i DR P2´s kammermusikkonkurrence. 
Ved den efterfølgende koncert på Kulturstedet Linde-
gaarden begejstrede Vela publikum med deres spil og 
optræden, og det blev aftalt, at den succes måtte gen-
tages. Det sker så nu lørdag d. 15. oktober kl. 15-17.
Repertoiret består af spanske og sydamerikanske 
toner med nerve og passion, og numrene vil blive le-
vendegjort i introduktioner af gruppens medlemmer.
Kulturstedet Lindegaarden ligger på Peter Lundsvej 
8, Bondebyen, Lyngby.
Billetter på www.kulturstedetlindegaarden.dk Kammerkvartetten Vela

Af Niels Halse
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Christian Winther har boet i mere end 20 år i Virum,  flere forskellige steder 
i byen, men har nu slået rod i en længe af ”Købmandsgården” som vi jo alle 
kender så godt, som et af de første huse i Lyngby-Taarbæk Kommune når man 
kommer ad Grønnevej fra Holte..
Her bor Christian (50 år) med sin kæreste  og 3 børn som alle i dag har og har 
haft et aktivt liv i Virum og Sorgenfri gennem mange år.
Christian selv er opvokset på den anden side af Furesøen i Værløse men  er i 
dag glad for at han har slået sig ned i Virum, og har gennem årene, nydt godt 
af de mange tilbud byen bringer.
Børnene har gået i skole, institution og fritidsaktiviteterher, og Christian har 
derfor på egen krop, set de udfordringer der kan være indenfor skole og bør-
neområdet.
Christian arbejder til daglig på Engelsborgskolen som skolepædagog. 
Ved siden af sit faste job er han meget aktiv med indtil flere bijob, bl.a. på 
det kongelige teaters balletskole, som speaker på Lyngby Stadion (afløser) og 
endelig som koordinator for  Sebastian (sanger).
Denne beskrivelse af Christian Winther fortæller at han er meget  aktiv in-
denfor det kulturelle område og går meget op i kultur, men indenfor arbejdet 
med kommunalbe-
sty- relsen er det 
mere skoleområdet 
som Christian har 
kastet sig over.
Jeg spurgte til 
Chri- stian Winthers 
in- teresse for 
politik, hvordan den 
var kommet, og 
han fortalte mig at 
han altid, også som 
ganske ung var gået op 
i politik, og at han havde 
Poul Schlüter som et 
stort forbillede.
Poul Schlüter havde 
sto- re egenskaber 
omkring det kompromis-
søgende linje, og han 
mente at Sofia Osmani 
havde de samme egen-
skaber og det samarbej-
de ville han gerne være 
en del af, og stillede 
derfor op til sidste kom-
munal- valg for første 
gang.

Hvor- dan kan Christian 
få arbejdet som 
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”Dansk er meget svært”
Det fortæller to ukrainske elever på Virum Gymnasium

   Liza Duplii og Oleksandr Datsyuk ankom til Dan-
mark den 10. marts – små 14 dage efter den russiske 
invasion af deres hjemland. I dag forsøger de at skabe 
sig et socialt liv med andre unge på deres alder. De er 
begge 16 år og kommer fra byen Kryvij Rig i Ukra-
ine. De er i familie med hinanden. Lige nu bor de 
begge på Lykkens Gave sammen med deres mødre 
Olga og Olena.
   Frivillighedsudvalget på Virum Gymnasium arran-
gerede i maj en støttemiddag for unge ukrainere, det 
var her Liza og Oleksandr første gang mødte de unge 
jævnaldrende elever fra VG. Her blev en vigtig social 
kontakt skabt, men også et ønske fra de to om at be-
gynde et normalt skoleliv igen med sociale kontakter 
til andre unge.
   Efter sommerferien begyndte Liza og Oleksandr 
at følge to 1g grundforløbsklasser. Samtidig er de 
begyndt at følge deres ukrainske skoles onlineun-
dervisning. Det betyder, at de kun kan følge under-
visningen på VG i udvalgte dage. Undervisningen i 

fag på dansk er meget svær, og derfor er fag som 
matematik, fysik, idræt og engelsk dem, som giver 
det største udbytte.  Deres ønske er derfor at få 
forbedret deres danskkundskaber hurtigst muligt. 
Gymnasiet har etableret et samarbejde med en 
pensioneret lærer fra Næstved, John Meyer Jensen, 
som hver torsdag underviser de to ukrainske unge 
i 90 minutter, men det er slet ikke nok, og det op-
hører snart. Lykken vil derfor være, hvis der sidder 
læsere af denne artikel, som har mulighed for at 
tilbyde mere intensiv fremmedsprogsundervisning 
til Liza og Oleksandr eftermiddage eller i week-
ender flere gange om ugen. Begges ambition er at 
få lært det danske sprog hurtigst muligt. Hvad der 
så sker fremover i Ukraine, er der ingen der ved. 
I marts 2024 udløber deres opholdstilladelse, men 
vigtigst for Liza og Oleksandr er, at de ikke mister 
deres mulighed for uddannelse og stadig kan have 
et socialt ungeliv. Det er dette samvær VG´s elever 
kan tilbyde.

Hvis der skulle sidde læsere, som har mulighed for at hjælpe Liza og Oleksandr, kan de kontakte:
Lektor Natasja Skov, ns@edu.virum-gym.dk,  22999027
Uddannelsesleder Pia Gars Jensen, pg@edu.virum-gym.dk 26224090

Af Pia Gars, uddannelsesleder Virum Gymnasium
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Da Anders And kom til Virum
Anders And fans fra ind- og udland har holdt møde på Hybenvej, 
hvor de dyrkede deres fælles passion
Af Kim Engelbrechtsen

En donaldist er oprinde-
ligt den norske betegnel-
se for en fan af Anders 
And (Donald Duck) og 
miljøet omkring ham. 
Foreningen, der blev 
stiftet i 2001, byder alle, 
der elsker Andebymiljøet, 
velkommen, uanset om 
man samler på tegne-
serier, kan lide filmene 
eller andet. Og uanset, 
om man bare er en glad 
læser eller en super nørd.
Donaldist foreningen 
har aktuelt omkring 170 
medlemmer. 

   Vi holder nok alle af An-
ders And, men nogle mere 
end andre. Der findes faktisk 
en forening, hvis medlem-
mer er mere end almindeligt 
glade for anden med de men-
neskelige egenskaber, med 
de minusser og plusser, det 
indebærer. 
Denne forening, ”Dansk Do-
naldist Forening”, holdt træf 
på Hybenvej 1, hvor Birgitte 
Wested lagde hus og have til. 
Fan siden barndommen

   Hun har været Anders 
And fan siden barneårene og 
medlem af foreningen i 20 år, 
og det var anden gang, at hun 
holdt et sådant weekend-træf, 
første gang var i 2020. 
Naturligvis får Birgitte An-
ders And bladet hver lørdag 
sammen med avisen. Hun har 
desuden sørget for, at hendes 
børnebørn på 10 og 13 år 
også får det. Det ældste af 
børnebørnene var også med 
til Donaldist-mødet.
Kom fra Sverige, Norge og 
Holland

   Der kom i alt 30 ”donal-
dister”, heriblandt nogle fra 
Sverige, Norge og Holland.
Ellers kom de øvrige med-
lemmer fra hele Danmark 
- Sjælland, Fyn og Jylland. 
Men foreninges medlem fra 
Bornholm kunne ikke kom-
me i år.
Jeg har kendt Birgitte i 
mange år, vi er på det nær-
meste naboer, da jeg jo bor 
på Frugthegnet, og vi har ofte 
truffet hinanden i vores skøn-

ne, grønne område. Jeg har også besøgt hende i 
det store enderækkehus, en tidligere lægebolig, 
og ved derfor, at hun ud over Disney bøger og 
Anders And blade samler på andre tegneserier 
og kunstbøger med dansk og udenlandsk kunst. 

Folk sov overalt

   Ud over Disney bøger, blade og bøger samler 
hun også på andre tegneserier.
- Tegneserier er også kunst, blot en særlig form 
for kunst, siger hun.
Forleden besøgte jeg hende så igen for at høre 
nærmere om Donaldist mødet. 

Hvordan bar du dig af med at huse så mange og 
hvad serverede du for dem? 

- Vejret var fint, folk sov overalt – nogle havde 
telt med og overnattede i haven, andre lå på den 
overdækkede terrasse, mens nogle sov inde i hu-
set. Stemningen var i top. Jeg stod for at skaffe 
morgenmad og bestilte pizzaer om aftenen.  

Hvad lavede I?

- Weekenden gik med to Anders And quizzer, 
hvor medlemmernes paratviden blev testet. Vi 
holdt også auktion over forskellige klenodier, vi 
hver især havde medbragt. 
Vi tog en tur til København, hvor vi besøgte teg-
neserie-butikken ”Fantask”, som lavede et arran-
gement ”Mød en donaldist”, fortæller Birgitte.
- Derefter gik vi ind til tegneseriegalleriet 
”Comicgarden”, hvor vi fik frokost, og hvor de 
også lavede en quiz for os. 
Bytte-bytte købmand

- Derudover handlede det jo om hygge, snak og 
fremvisninger – og køb og bytte - af tegneserier, 
billeder, film mv., nu vi var sammen med lige-
sindede. Nogle havde kasser med spændende 
ting med. Jeg købte en Disney bog, som jeg net-
op manglede i min samling. Og jeg havde selv 
taget en fin lille Minnie Mouse kjole med, som 
jeg havde købt i mødrehjælpens genbrugsbutik 

Plakat lavet af skiltemaler og 
Anders And fan, Jørgen
Rasmussen

Birgitte med Onkel Joakim 

Morgenmad på terrassen
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på Geels Plads.
Ret til at bære grønspætte-uniform

   Bestyrelsen for foreningen takkede Birgitte for 
ophold ved at tildele hende et diplom. Herpå står: 
”Vi udnævner hermed Birgitte Wested til D.A.M.A. 
(Dobbelt Afholdt Møde Afholder) med ret til at bære 
10 kilo medaljer og grønspætteuniform med stjerner 
og bånd og striber”. 
   Og et stykke tid efter Donaldistklubbens møde 
sendte et af medlemmerne, der deltog i mødet, en 
tegning af Anders And til Birgitte. På tegningen 
løfter Anders And på huen og siger ”Tak for besøget, 
Birgitte”. Medlemmet hedder Ted Johansson og er 
fra Sverige, hvor han arbejder som  ”serieteknare”. 

Tak for besøget, Birgitte!

Her er nogle medlemmer af Anders And flokken samlet på Hybenvej. 

Joakim og Mickey figurerne er med til at gøre Birgittes stuer festlige Et lille udvalg af Birgittes mange Disney bøger
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Uddannelsestur på VG
Alle 3.g klasser på Virum Gymnasium på tur rundt i Danmark - også gl. Danmark
Af uddannelsesleder Pia Gars og 3c

   I uge 37 var alle tretten 3g klasser 
på en tre-dages tur i Danmark eller 
i ”gamle Danmark”, der var nemlig 
også besøg i både Flensborg, Malmø 
og Lund. Fem klasser besøgte Århus, 
en klasse Ålborg, to klasser Sønder-
borg og en klasse Hirtshals.  Alle 
klasser havde to fag med på turen, 
hvilket hvert program afspejlede. Her 
en lille beretning fra 3c´s tur i Århus 
med historie og religion:

”Hen over to dage var 3.c på tur 
til Århus med fagene religion og 
historie. Vi besøgte som det første         

Moesgaard Museum, hvor en udstilling med fokus 
på døden i forskellige kulturer formidlede, hvordan 
danskere, mexicanere og ugandere mindes de af-
døde. Et spændende indblik i forskellige kulturers 
syn på det samme aspekt af livet. Turens næste stop 
var Øsal Ling, Århus’ eget tibetanske buddhistiske 
center. Her blev det buddhistiske livssyn beskrevet 
i rødorange omgivelser med Budda-aspekter på 
alle vægge. Besøget afsluttedes med en fællesme-
ditation, hvorved vi deltog i et af centerets primære 
aktiviteter. Ved et formiddagsvisit i Århus’ domkirke 
indviedes vi i kristendommens dybe rødder i byen. 
Her blev kirkens kalkmalerier åbnet op gennem den 
guidede rundvisning og blev til historier om magt, 

tro og Århus gennem tiden. Også i den gamle by 
skulle der selvfølgelig aflægges et besøg, i vores 
tilfælde med fokus på 1970’erne. De indrettede 
boliger, butikker og gader gav et autentisk og intimt 
indblik i en tid, der tilhører vores forældre og bed-
steforældre. Sidst men ikke mindst førte turen os til 
den tyrkiske moske i Brabrand, der med sin gyldne 
dekoration og sit smukt indrettede bederum blev 
et besøg i en anden kultur. Her blev der fortalt og 
spurgt ind til den islamiske kultur og tro, og besøget 
afsluttedes med at den tyrkiske imam læste et vers 
op fra koranen. En by, to dage, tre religioner og en 
masse store kulturelle og historiske oplevelser”. 
Hilsen fra 3C

3.g. erne foran Århus Domkirke
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   Christian Winther har 
boet mere end 20 år i 
Virum,  flere forskellige 
steder, men har nu slået 
rod i en længe af ”Køb-
mandsgården” som vi 
jo alle kender så godt, 
og som er et af de første 
huse i Lyngby-Taarbæk 
Kommune når man 
kommer ad Grønnevej 
fra Holte..

   Christian (50 år) er kæreste med Sanne. Tilsammen 
har de 4 børn, som alle i dag har og har haft et aktivt 
liv i Virum og Sorgenfri.
   Christian selv er opvokset på den anden side af 
Furesøen i Værløse, men er i dag glad for at han har 
slået sig ned i Virum, og han og familien har gennem 
årene, nydt godt af de mange tilbud byen bringer. 
VSB, bordtennisklubben, Virumhallen m.m.
Børnene har gået i skole, institution og fritidsaktivi-
teter her, og Christian har derfor på egen krop bl.a. 
set de udfordringer der kan være indenfor skole og 
børneområdet.
   Christian arbejder til daglig som skolepædagog på 
Engelsborgskolen i Lyngby. Det har han gjort siden 
2009.
   Ved siden af sit faste job er han meget aktiv med 
indtil flere bijob, bl.a. som tilsynsførende på Det 
Kongelige Teaters balletskole, som speaker-vikar på 
Lyngby Stadion og som webmaster/koordinator for 
sangeren og komponisten Sebastian. I de forgangne 
år har han bl.a. afholdt to udstillinger i Mejeribyg-
ningen ved Frederiksdal Slot med Sebastians sjældne 
plakater, som han drager omsorg for.
Denne beskrivelse af Christian Winther fortæller at 
han er meget  aktiv indenfor det kulturelle område og 
går meget op i kultur. I forbindelse med hans arbejde 
i kommunalbestyrelsen er det imidlertid dagtilbud- 
og skoleområdet som Christian har kastet sig over.
Jeg spurgte til Christian Winthers interesse for poli-
tik, hvordan den var kommet, og han fortalte mig at 
han altid, helt fra ganske ung har gået op i politik, og 
at han havde Poul Schlüter som forbillede.
Schlüter havde bl.a. gode egenskaber i forhold til at 
søge kompromisser. En stil som Christian mener, at 
Sofia Osmani også besidder. Sammen med Christians 
grundlæggende konservative tilgang til tilværelsen 
gav det derfor mening for ham, gerne at ville være 

en del af holdet bag Sofia. Han stillede derfor op til 
kommunalvalget i 2021, for første gang.

    Hvordan kan Christian få arbejdet som kommunalbe-
styrelsesmedlem til at passe, med familie, børn og ind-
til flere bijob? Det kan han fordi børnene nu er blevet 
så store, at de ikke kræver det samme som tidligere. En 
stor del af arbejdet i kommunalbestyrelsen består af at 
læse og sætte sig ind i sager, som han kan tilpasse ved 
de bi-jobs han besidder og på den måde få enderne til 
at nå sammen i hverdagen.

   Som vi altid spørger om, i vores interview med kom-
munalpolitikerne, er deres engagement i netop Virum 
og Sorgenfri.
   Vi talte bl.a. omkring udviklingen af bymidten i 
Virum og selvfølgelig på Sorgenfri Torv, men det var 
ikke områder Christian endnu havde beskæftiget sig så 
meget med politisk og derfor ikke havde nok indsigt til 
at ville kommentere på det. Han synes dog at projekter-
ne begge steder har været lang tid undervejs 

   Vi slog derfor samtalen over på skoleområdet, for 
som næstformand i skoleudvalget og ansat på en lokal 
folkeskole, har skolerne altid været hans store interes-
se, herunder trafiksituationen omkring skolerne.
Christian var for nylig på en rundtur til kommunens 
skoler sammen med udvalgsformand Simon Pihl 
Sørensen (A). Dette for at få et indtryk af skolernes 
forskellige behov og udfordringer. Trods Simons og 
Christians forskellige politiske observans er Christian 
meget glad for at danne formandskab med ham, bl.a. 
fordi Simon har siddet i Kommunalbestyrelsen i 33 
år og med glæde deler ud af sin store viden. I det hele 
taget mente Christian, at der generelt i skoleudvalgsar-
bejdet ikke er de helt store uoverensstemmelser de to 
partier imellem.
   Vi fik nu snakken over på de lokale skoler i Virum og 
Sorgenfri.

Portræt af en lokalpoliti-
ker: 
    Christian Winther (C)

Boelvej - en skolevej uden indsnævringer og med 50 km. i timen

Chistian Winther (C)
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Christians egne børn har gået på Hummeltofteskolen 
og han kendte til de ikke altid hensigtsmæssige trafika-
le forhold der var omkring skolen. Han nævnte bl.a. at 
Boelvej var en meget benyttet vej der er helt uden ‘hel-
le’ samt 50 km hastighed. Den kan potentielt være en 
farlig cocktail. Også diskussionen omkring de trafikale 
forhold omkring Virum skole, var han også optaget af.

   I det hele taget interesserer Christian sig for lokale 
forhold og har som nævnt en god ballast med som 
forælder gennem mange år samt siddet i forskellige 
bestyrelser i hans børn institutioner.
    Vi kom også kort ind på situationen omkring nye 
daginstitutioner og her er det klart, at der skal bygge 
nye daginstitutioner. Der er sat økonomi af til fire nye 
institutioner – nu gælder det om at finde de rette pla-
ceringer – såvel midlertidige som permanente. Chri-
stian havde også en generel holdning til, at man skulle 
udnytte eksisterende bygninger bedre. Tanken om 
sambrug af lokaler giver ofte god mening – ikke mindst 

i en næsten fuldt udbygget kommune som vores.
Der er ingen tvivl om at dette område vil være et 
kardinalområde som Christian vil arbejde med 
fremadrettet med i kommunalbestyrelsen.
Udover ovenstående håber Christian at opnå føl-
gende i denne valgperiode:
     1) Fastholde skoleelevernes gode trivsel og få 
dem med på vognen som ikke trives nær så godt
     2) Tiltrække flere pædagoger i vores dagtilbud, 
så de stigende normeringer kan omsættes til en 
endnu bedre hverdag for børnene.
      3) Sikre at letbanens negative følgevirkninger 
begrænses, både mens der bygges og når den står 
færdig.

   Generelt går Christian Winther ind for at være 
bindeledet mellem gode ideer og  beslutninger. Han 
er meget optaget af at beslutninger skal træffes på 
et fuldt oplyst grundlag.

En lokal personlighed er gået bort.

I forrige uge tog vi afsked med en mangeårig Virum-
borger.
Laura, fru Olsen eller hendes rigtige navn  Elin Rei-
mer er her ikke mere. 
Mange af os Virumborgere mødte tit Elin Reimar 
i bybilledet når hun var ude at handle, og mange i 
Furesøkvarteret oplevede Elin Reimer når hun luftede 
sin elskede hund.
En af hendes hunde var i øvrigt sammen med Elin 
Reimer, med i programmet Hund og Hund imellem 
hvor hun var dommer. Programmets vært var netop 
afdøde Poul Thomsen.
Jeg selv havde fornøjelsen af Elin Reimers selskab, 

når hun skulle til fødselsdag eller til jul hvor hun 
hvert år kom i butikken  for at købe noget helt 
specielt,  når hun skulle til årets faste komsam-
men med gamle kolleger,  hvor hun skulle have 
en sjov gave med.
Hun var altid god for en hyggelig sludder og flere 
gange gik snakken naturligvis om hendes rolle i 
Matador.
Selv i en høj alder kørte hun sin gamle bil til Sor-
genfri hvor hun handlede meget i Irma og hvor 
kunderne også blev underholdt af hendes mange 
anekdoter.
Nu må vi nøjes med minderne lokalt eller fra 
hendes mange film – Elin Reimer blev 94 år.

Elin Reimer sammen med Poul Thomsen 

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
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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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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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