
2

Villa Vi havde fødselsdag 
Læs mere på side 20

Lyserød lørdag på VG 
Læs mere på side 5

Nr. 17 -  16. oktober  2022 - 5. Årgang.....

Alle lygtepæle er optaget 
- vi var med da de blev
frigivet  
Læs side  26

Udgivet i samarbejde med Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening

Næste nummer udkommer 31. oktober

Valget er
nu synligt



Side 2 Virum-Sorgenfri Avis • 16. oktober



Side 3

Hans-Jørgen Bundgaard.
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Valg

Så er det igen valgtid – kun et år efter vi sidst 
havde valg.
Dengang var det kommunal- og regionsvalg.

   Men faktisk er livet et stort valg.
Når vi bliver født, starter vores valg – i starten er 
det vore forældre, der vælger for os, og når vi bliver 
store nok er det os selv,  der overtager valget.
Som små skal vores forældre vælge, om vi skal 
døbes eller blot navngives. Vi skal også vælge et 
navn til barnet. Når vi skal videre i systemet, skal vi 
vælge om barnet skal i vuggestue eller dagpleje og 
valget går også på, om det skal være en privat eller 
en kommunal institution.
   Et lignende valg sker, både når barnet skal i bør-
nehave og skole. Men valget stopper ikke her. 
I institutionerne er der valg til forældreråd, besty-
relser og til bestyrelserne skal der vælges en for-
mand. Bestyrelserne er også ofte med til at vælge 
lederen af institutionen.   
   Den samme mulighed er der i skolen hvor der 
skal vælges en skolebestyrelse, der skal vælges en 
formand og i de enkelte klasser skal der vælges et 
forældreråd, der skal vælge kontaktforældre som 
repræsenterer klassen og de samme valg gælder i 
klubben og SFO.

   Børnene er blevet lidt ældre og fritidsaktiviteterne 
kalder. Men disse ofte frivillige aktiviteter skal jo 
styres af en bestyrelse, som man også kan vælges 
ind i, og når man er i en bestyrelse, skal formands-
posten og flere andre poster afgøres ved valg.
Men det er ofte forældre, der stiller op, og i skolen 
eller fritidsaktiviteterne skal eleverne også være en 
del af demokratiet og kan vælges som repræsentan-
ter i skolebestyrelsen eller på skolen vælges til et 
elevråd som jo også vælger en formand.

Når man er færdig med 
folkeskolen er et stort 
valg om hvor man så 
skal fortsætte videre i 
livet, om det skal være 
gymnasiet  eller en 
anden ungdomsuddan-
nelse. Når man her har 
foretaget sit valg, er der 
givetvis et elevråd, man 
kan vælges ind i.
Man bliver  18 år. Så 
har man fået valgret og 
er med til at bestemme 
hvilken retning samfun-
det skal ledes i gennem kommunal- og folketings-
valg eller folkeafstemninger.
Men det er ikke det eneste valg man nu står overfor. 
Man skal vælge om man skal blive boende hjemme 
eller flytte for sig selv og vælge hvordan man skal 
bo, og når skolen er forbi skal man vælge hvilken 
videregående uddannelse man ønsker sig og efter 
det hvilket arbejde man skal have.
   En partner kommer ind i billedet – man skal væl-
ge om det er den rigtige man skal  gå igennem livet 
med og skal vælge om man vil flytte sammen med 
partneren og hvilken bolig man skal flytte sammen 
i. Man skal også vælge om man skal giftes og om 
det er i kirken eller på rådhuset.
   Nu skal man til at vælge, om man skal have børn,  
og når børnene er kommet, så starter det hele for-
fra for nu skal du som forælder til at vælge på dine 
børns vegne.
   Med andre ord som indledningen siger  
                      livet er et stort valg

Vi ønsker alle en god valgkamp og et godt valg.
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Virum Gymnasium samlede ind til Lyserød Lørdag  
Af uddannelsesleder Pia Gars

   Igen i år havde VG en dejlig lørdag i frivillig-
hedens tegn. Omtrent 40 glade elever og et par 
lærere mødte op kl. 9.00 lørdag den 8. oktober 
med kage, brød, musikinstrumenter, perler og i 
rigtig godt humør. Der blev hurtigt gjort klar til 
musik på scenen af 2.m og alle boderne blev fint 
pyntet op med flag og balloner. På loftet blev der 
gjort klart til krea -værksted med de små, hvor 
der blev tegnet, lavet perlearmbånd og ansigtsma-
linger. I år havde nogle kvikke 3g piger etableret 
et tøjmarked med catwalk i studiesalen, som blev 
et nyt sjovt indslag.

VG-lotteriet er et hit hvert eneste år og dette år 
var der sat en fransk landsholdstrøje fra 2002 på 
spil. Tak til alle lokale, som har doneret til lotte-
riet og til tidligere international fodbolddommer 
Knud Stadsgaard for den fine trøje.
   Det er altid spændende at få gjort indsamlingen 
op og i år har eleverne på nuværende tidspunkt 
indsamlet: 16.180 kr.  
Et flot beløb til Kræftens bekæmpelse.
   Alle elever som deltager i frivilligt arbejde på 
VG bliver registret for deres arbejde og optjener 
til et frivillighedsbevis, som bliver uddelt sammen 
med deres eksamensbevis ved translokationen i 3g.

  Næste store frivillighedsarrangement bliver lør-
dag den 28. januar 2023, kl. 10.00 – 14.00, hvor 
vi samler ind til Danmarks Indsamlingen. I år går 
indsamlingen til ”Verdens sårbare børn”. Vi tager 
allerede nu imod ting til vores lotteri, hvis læserne 
skulle ligge inde med nogle præmier til VG-lotteriet 
den 28. januar.
Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 28. januar, kl. 
10-14 og støt det gode formål.

Catwalk i studiesalen

Der blev produceret perlearmånd til salg i boderne

Musik og underholdning af gymnasiets egne elever.

Indsamlingen endte på 16.180 kr - et flot resultat til kræftforskning.
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Kun for lokale
- Alle andre må undre sig…

   Denne skiltning om fartbegrænsningen på Lyngby Om-
fartsvej forstås vist kun af de indviede, dem der ved, at be-
grænsningen skal være støjreducerende for Lyngbyborgerne. 
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 
undgå støj, som forstyrrer budskabet. Det er helt unødvendigt 
at forklare hastighedsændringen. 
   Så man skulle tage at skrue det firkantede skilt af igen.

Tekst og foto: Kim Engelbrechtsen

Måske har du også lagt mærke til det…..
Mellem kl. 17 og 21 skal vi have endnu flere penge op af lommen
Af Ruth Jacobsen

   Elprisen er flygtet til himmelen, måske er du afhæn-
gig af el – ja, det er vi vist alle.
Måske indretter vi vores liv efter, hvornår prisen på el 
er mindst – det er vi vist mange, der gør.
Men så er det bare, at når prisen på el nærmest er lig 
med 0 kr., at alle de øvrige afgifter trumfer.
   Da vi gik ind i oktober, steg priserne for transport af 
el med 15,5% i ulvetimen mellem kl. 17 og 20.
og det er så kun begyndelsen, for som vi vist alle har 
fået varslet, så stiger transportpriserne for el fra nytår 
til en helt ny himmelflugt. 
   Fra januar og frem til april 2023 bliver transport for 
el forhøjet med 100% ift. nu i tiden mellem kl. 17 og 
21.
   Det er på det tidspunkt, hvor du kommer hjem med 
dine børn, som måske skal bruge computer, eller se 
TV, du skal måske lave mad, bruge lys og måske selv 
se TV. 
   Jeg forstår godt, at vi bliver udfordret i vores øko-
nomi, for el-priserne er jo kun en mindre del af alle de 
øvrige stigende udgifter.

Her kan du se, hvor stor en del af prisen for el, der går til afgifter 
og transport. Det er den lyse del af søjlerne.Elafgift, transport af el 
udgør mere end 90% af din elregning, når strømmen er billigst.

Vi i Villa Vi
Forleden kom jeg lige forbi

Ja, jeg er kommet, ... og tre skridt inde i huset bliver 
jeg mødt med babylyde, fire kvinder der taler mest 
om deres små verdensborgere Den ene skal skiftes, 
og en anden skifter bryst, mens moderen sætter 
solbrillerne op i håret. Der lugter godt af kaffe. I 
baggrunden sidder to herrer med mandolin og guitar. 
Lyden af blue grass blander sig med babysmasken 
og mødrenes dæmpede snakken.

Spencer 
Sorensen til 
venstre og 
Flemming 
Brysh. De 
kommer cirka 
en gang om 
ugen. Jeg så 
deres sætliste, 
og det ser 
godt ud.Der 
er ikke meget 
i mol.

Af Thomas Leo Hansen
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Sådan kan børns trivsel øges 
Videnskabsklub tilbyder børn i Lyngby en gratis fritidsaktivitet - uden konkur-
rencer og karakterer
Af Charlotte Price Hoffmann (kommunikations- og PR-ansvarlig i Videnskabsklubben)

   9-årige Tilde studerer et blad, hun selv har fundet. Hun 
kigger på bladets omrids og farve. Rører det med fingrene 
og søger efter ledetråde, der kan afsløre, hvilket træ bladet 
stammer fra. 
”Tror du, at det er fra et elmetræ?” spørger hun sin sidemak-
ker, der ligesom hun selv har fået en hvid kittel på i dagens 
anledning. ”Måske? Var det ikke noget med, at deres blade 
havde takker?” svarer drengen. Hun lærte ham at kende, 
sidst de var i Videnskabsklub. 

Gymnasielever er mentorer 

   Rundt om dem summer gymnasieelever, der griner og 
pjatter med børnene. De ældre elever har meldt sig frivilligt 
som mentorer for de yngre børn.
Det er tredje dag i et forløb på i alt 7 uger, hvor børnene går 
til videnskab efter skole, og tidligere har de blandt andet 
lært, hvordan nye arter opstår og opsat faldfælder til små 
dyr på skolens areal. Samtidig har de lært hinanden at kende 

En sjov aktivitet for alle

   ”I Videnskabsklubben skal man ikke kunne eller være 
noget særligt for at være med. Det er et tilbud for alle nys-
gerrige børn, der har lyst til at prøve kræfter med en sjov og 
anderledes fritidsaktivitet. Vi skaber positive og inkluderen-
de fællesskaber for børn og unge, hvor de får mulighed for 
at udvikle deres selvopfattelse, identitet og sociale kompe-
tencer. Uden konkurrence eller karakterer,” siger direktør i 
Videnskabsklubben, Rikke Schmidt Kjærgaard.

Positive fællesskaber er løsningen

   Den psykiske mistrivsel blandt børn og unge er steget over 
en årrække, og ifølge blandt andre Børns Vilkår og BUPL, 
er svaret blandt andet at sørge for, at børnene indgår i po-
sitive fællesskaber. For selvom det er det enkelte barn eller 
den unge, der oplever at have ondt i livet, findes en stor del 
af løsningen i fællesskaberne. Videnskabsklubbens tilbud er 
gratis, og holdene i Lyngby-Taarbæk afholdes på følgende 
datoer, tidspunkter og lokationer:
- H.C. Ørsted Gymnasiet, Lyngby - opstart tirsdag 25. okto-
ber fra kl. 16.00-17.30, og alle tirsdage derefter.
- Virum Gymnasium - opstart onsdag 26. oktober fra kl. 
16.00-17.30, og alle onsdage derefter.

Fakta om Videnskabsklubben:

  Videnskabsklubben er en non 
profit-organisation, der arbejder for 
at fremme børn og unges forhold 
til naturvidenskab, og er finansielt 
støttet af blandt andre Novo Nordisk 
Fonden. Videnskabsklubbens aktivi-
teter i Lyngby er desuden støttet af 
virksomheden Topsoe A/S.
I 2022 udbydes 66 klubber i 30 dan-
ske byer, hvilket svarer til omkring 
1.100 børn og unge.

Fotos af Lars Svankjær
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Halloween i Virum og Sorgenfri 
Husk når du går ud og forskrækker ved folks hoveddøre og  i det grummeste 
kostume; ønsker slik eller ballade, så kan du meget nemt se om beboeren er 
med på din ide. 
Gå ind til dem du synes virker ”aktive” til Halloween. Så får du mest ud af 
det og forskrækker ikke dem som ikke er med på balladen. 
Et sikkert signal er dem der har tændt et græskarhoved uden for døren eller 
udsmykket med andet uhyggeligt foran deres dør.
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Kort nyt
Børnekursus i Efterårsferien
   Kriller det i fingrene på dig for at skabe figurer og 
slå fantasien løs, som kom til Bronzeværkstedet i 
Raadvad. Hver dag er der nyt at afprøve med ler, voks 
og gips. Introduktion til materialet og undervisning 
i oplevelse. En lille gåtur i området og spisning af 
medbragt madpakke indlagt. The/saft og en lille godte 
sidst på dagen.(alder 8-16 år). Tilmelding til en eller 
flere dage 15.16.17. og 19.oktober  10-15 18. oktober 
14-17  Rekvirer program.Skriv til Stine billedhug-
ger@stineringhansen.dk  www.stineringhansen.dk

Saunaerne er lukket
For at spare på energien har kommunen beslut-
tet at lukke saunaerne i Virum Svømmehal.

   En søndag i oktober blev der afholdt årets 
klubmesterskab i billard. Det foregik på Virum-
gård Plejecenter, hvor klubben hører hjemme. 
Det blev nogle spændende kampe til glæde for 
et talstærkt og glad publikum.

Klubmesterskab i Billard

Her ses den nye stolte klubmester Finn flankeret af 
nummer 2 Torben(tv) og nummer 3 Niels-Jørgen.
Tak til Henning Petersen der, som regerende klub-
mester, havde arrangeret mesterskabet.
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   Dette års Sociale Frivillighedspris er gået til Rik-
ke Bøhling fra foreningen SIND Gladsaxe-Gentof-
te-Lyngby. 
   Kommunalbestyrelsen havde på baggrund af ind-
stillinger fra foreninger og borgere valgt at tildele 
prisen til Rikke Bøhling for hendes engagement og 
arbejde i SIND, hvor hun er med til at understøtte 
sårbare borgere gennem opbygning af netværk og 
etablering af nære relationer.  
   Rikke Bøhling er en ildsjæl, når det gælder psy-
kisk sårbare medborgere. Lokalt har hun startet Café 
Sindriget, som holder til i Frivilligcentret, og som 
hun i dag driver sammen med andre frivillige. Café 
Sindriget udgør i dag en tryg ramme for sårbare bor-
gere, der både skaber glæde og et stærkt fællesskab.

Aktiv i SIND får frivillighedspris

Her er Rikke Bøhling flankeret af Bodil Kornbek (tv)
og Sofia Osmani, som overakte prisen.

Maleriudstilling i Nordre Mølle.
Kunstnergruppen Frederiksdal afholdt i weekenden den første udstilling i tre år.

   Kunstnergruppen består pt af i alt 12 amatørkunst-
nere der hver uge fast mødes på Fuglsanggårdssko-
len hvor de gennem maleriet inspirerer hinanden.
Som de skriver på deres facebookside: 
   ”Vi mødes på en skole i Virum hver onsdag aften 
i vinterhalvåret (Fra september til og med maj) hvor 
vi maler, tegner og inspirerer hinanden med kon-
struktiv kritik. Vi arbejder med henblik på at udstille 
vores værker mindst en gang om året, gerne i lokal-
området.
   Der er altid åbent for flere medlemmer, det kan du 
se mere om på gruppens hjemmeside.
Egentlig har Kunstnergruppen Frederiksdal ikke 
noget at gøre med Frederiksdal, men da gruppen 
hovedsageligt består af medlemmer fra nærområdet, 
var Frederiksdal et nærliggende navn at give grup-
pen.
   Det er dog ingen betingelse at medlemmerne bor i 
Lyngby-Taarbæk Kommune.
    Vi besøgte udstillingen og kunstnernes værker var 
bestemt meget forskellige, fra abstrakte som natura-
listiske portrætter, akrylmalerier som oliemalerier 
fremstillet, på meget kreativ og spændende metoder.
Vi mødte et par af deltagerne bl.a. formanden Su-
sanne Wattne Andersen og Anne Samberg, som  var 
to af de udøvende kunstnere der udstillede. 
Er du interesseret i at være med kan du kontak-
te formanden på tlf. 51 26 98 83 eller se mere på 
gruppens hjemmeside hvor du også  kan se hvornår 

gruppen næste gang  udstiller deres malerier.

Tekst og foto: Hans-Jørgen Bundgaard

Formand Susanne Wattne Andersen og Anne Samberg.
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D

Dit skræddersyede bibliotek
Få tilbudt bøger, der passer til din smag
Af Ole Fendt

   ”Dit skræddersyede bibliotek” har intet at gøre 
med nål og tråd, men er Lyngby-Taarbæk Bibliote-
kernes tilbud til lånerne, hvor man kan få tilknyttet 
en ”læseskrædder”. Ordningen, der er gratis og delt 
op efter forskellige aldersklasser, er en abonne-
mentsordning hvor bibliotekets litteraturformidlere 
udvælger bøger, der er tilpasset den enkeltes læ-
sebehov. Når man tilmelder sig ordningen får man 
tildelt sin egen ”skrædder”, som finder nogle bøger, 
der er tilpasset ens personlige smag.

   Minna Jørgensen Haddar, der er formidler på 
Stadsbiblioteket i Lyngby fortæller, at  ”Dit skræd-
dersyede bibliotek” startede på Lyngby-Taarbæk 
Bibliotekerne i juni 2020. De var de første i Dan-
mark med ordningen, som på nuværende tidspunkt 
har 132 aktive abonnenter. I foråret 2022 blev 
ordningen udvidet til også at omfatte børnelånerne, 
det tegner ligeledes til at blive en succes.

   Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne omfatter foruden 
Stadsbiblioteket i Lyngby også Virum Bibliotek og 
Taarbæk Bibliotek. Der kan læses mere og man kan 
tilmelde sig ordningen på lyngbybib.dk 

Udklip af læsestof.
 Foto: Ole Fendt

 Formidler Minna Jørgensen Haddar. 
Foto: Julie Scott Georgsen
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En nem pastaret

Så er vi klar, kylling, bacon, grønsager, pasta og 
pastasovs

Pastaret med kylling, bacon og grønsager

Så er der serveret

   Det her er ingen kogebog. Der er ikke særlige geniale 
middagsretter. Det er madtips om almindelig, afvekslende 
og forholdsvis sund mad. Det er heller ikke særlig dyr mad. 
Det er madtips, du skal ikke gøre, som jeg skriver. Jeg for-
tæller dig bare, hvordan jeg gør. 
Vi er normalt kun to personer i husstanden, derfor er retter-
ne tilpasset til os. Det er også mig, der står for madindkøbe-
ne. Det er fordi, jeg godt kan lide at gå i butikker og finde 
de gode tilbud. 
   Her er så det, vi skal bruge til pastaretten. Et stykke kyl-
ling skåret i mindre stykker, krydret med salt, peber, papri-
ka og karry efter behag. Så er der bacontern. Den samlede 
mængde kød er mindst 100 g. pr. person. Det grønne er 
squash i tern, spansk peber i tern, gulerødder i tern, løg i 
tern og en enkel tomat. Så er der pastapenne og pastasovs, 
der skal kun bruges meget lidt pastasovs.
   Bacontern steges først, derefter kyllingestykkerne, så 
de bliver gennemstegt. Medens pastaen koger, krydres og 
sauteres grønsagerne i olivenolie 5 – 6 min. Jeg venter 
med tomaten. Når bacon og kylling er klar, blandes kødet 
i gryden med grønsagerne. Når pastapenne er kogt og klar, 
blandes de også i gryden. Der tilsættes lidt pastasovs efter 
behag. Til sidst skæres tomaten i små stykker og blandes i. 
Så er retten klar. 
Jeg pynter gerne retten med frisk basilikum og revet parme-
sanost. Det kan også være, der er brug for lidt salt og peber. 
Retten kan varieres med forskellige kombinationer af andet 
kød og andre grønsager. Pastasovsen er en færdig sovs, der 
findes i flere varianter.   



Side 14 Virum-Sorgenfri Avis • 16. oktober   2022

af Niels-Kristian Petersen

Lidt lokalhistorie  
Kunstmaler Axel P. Jensen (1885-1972).

   Igennem tiderne er der mangen en kunstmaler, 
der har lagt vejen forbi Virum, Sorgenfri og Frede-
riksdal. Et område, hvor motiverne nærmest stod i 
kø for blive ført over på et lærred. En af de lokale 
malere, Aksel P. Jensen, dog tilflytter fra det fynske 
over Jylland til det københavnske, for til sidst at 
bosætte sig i Krogen på Virumstræde i landsbyen 
Virum. Her med udsigt over Virummarken, Møl-
lemarken til Furesøen og Frederiksdal. Her nogle 
eksempler på hans malerier fra lokalområdet.
Kunstmaler Axel P. Jensen var født i Kerteminde på 
Fyn, men familien flyttede allerede i 1895 til Vend-
syssel, hvor forældre oprindeligt kom fra. Først til 

Brønderslev, så Vester Hjermitslev for efter endt 
skolegang at blive udlært som maler fra Aalborg 
Tekniske Skole for til sidst at blive elev på Kristian 
Zahrtmanns (1843-1917) malerskole i København. 
Han bliver gift og i begyndelsen af 1930’erne slår 
familien, nu med sønnen Niels, sig ned i Virum i 
et nybygget hus med atelier. Virum var i 1930’erne 
ret så langt fra Salonerne og Rådhuspladsen i Kø-
benhavn, men bønderne kendte Israels Plads med 
Grønttorvet. Her boede 2.493  i 1933, men dengang 
hørte Sorgenfri og Frederiksdal også med til byde-
len Virum.
 

Det gule Hus. Olie på lærred. Lysmål 65x92 cm. 1940. Tilhører Lyngby Kunstfond.
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   Bygningen til venstre var landstedet Eliselyst, der 
oprindeligt var pensionat og drevet af frøken Hou-
møller med det beskrivende navn ”Frikadellelyst”. 
Overtaget og købt af Lyngby-Taarbæk Kommune. 
Bygningen er nedrevet. I dag Solgården. Huset til 
højre købmand Oluf Larsen, Virumvej 119. Den  lille 
tilbygning på huset i midten er der sikkert mange, 
der husker, da der i en periode var  legetøjsbutik. 
Ved siden af  ses de beskyttede boliger på hjørnet af 
Skolebakken og Virumvej.

5. maj 1945. Der flages i Virum. Olie på lærred. Lysmål 40x42 cm. 
1945. Tilhører Lyngby Kunstfond.

Frederiksdals Kro med Dansehallen og keglebanen samt anløbsbroen 
for Baadfarten. Olie på lærred. Lysmål 75x101 cm. Kunstneren har 
stillet sit staffeli op i Lystfiskeriforeningen af 1886 på Søbakken. 1949 
.Tilhører Niels-Kristian Petersen

Frederiksdal med  bådudlejningen hos Lundqvist og Hovland på 
krosiden. Frederiksdals Kro, Rejsestalden, Møllehuset og broen med 
slusen. Olie på lærred. Lysmål 76x101 cm. 1947.  Tilhører Lyngby 
Kunstfond.

Udsigt over Furesøen ved Frederiksdal (vest for Hjortholmbroen). 
Olie på lærred. Lysmål 65x90 cm. 1941. Tilhører Lyngby Kunst-
fond. 
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Ny smykkeforretning i Virum
 Kom med til åbningen den 20. oktober.

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

Interiør fra butikken - kom og se mere den 20. oktober

   Under navnet Følsgaard Design åbner den 20. 
oktober en ny smykkebutik på Kongevejen 202 i 
Virum.

   Vi har besøgt forretningen, hvor vi blev vist rundt 
af indehaveren Therese Følsgaard.
Smykkefremstilling er endnu ikke de to designeres 
hovedbeskæftigelse, men kreativiteten hos de to 
partnere, Therese Følsgaard og Emil Jørgensen er så 
stor at de med tiden håber på at kunne gøre det til en 
levevej.
   De to kunsthåndværkere supplerer hinanden godt. 
Therese laver sølvsmykker til kvinderne, der ved 
hvem de er og ikke er bange for smykker der kan 
ses. Emil komplimenterer med smykker i titanium til 
den selvsikre herre.

   På hjemmesiden www.foelsgaarddesign.dk kan 
man læse om brandet:
   Som smykkedesigner bliver Therese Følsgaard 
aldrig træt af, at finde inspiration overalt omkring 
sig. Hun blev allerede som barn bragt ind i kunsten 
og arkitekturens farverige verdener. Disse er i dag en 

fundamental del af hendes inderste dna. Specielt ku-
bismen og det abstrakte tilbyder mange fantastiske 
former, at arbejde med. Naturen ligger dog også tæt 
på hjertet; et resultat af at vokse op på landet.

Tekst og foto: Hans-Jørgen Bundgaard

Therese Følsgaard og Emil Jørgensen foran forretningen på  
Kongevejen 202
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Metamorphoser på Sophienholm
Spændende og anderledes udstilling, der kredser om antikkens myter 
Af kulturanmelder Birgitte Wested

   Udstillingen ”metamorphoser” kan ses på Sophi-
enholm Kunstmuseum indtil 6. novermber 2022. For 
alle os, der ikke er så stive i græsk, er der hjælp at 
hente i museets præsentationsmateriale: 
Ting, der smelter sammen

   ”Metamorphoser er et klassisk græsk begreb for 
ting, der smelter sammen, og et interessant fælles-
træk ved værkerne udvalgt til udstillingen er, at de 
kredser om og trækker på antikkens myter. Sif Itona 
Westerberg er repræsenteret med to af sine kend-
te relief-parafraser over antikkens Dionysosfigur, 
Amalie Smith leder med infrarødt kamera efter farve 
og liv i Akropolis´figurer, og Johanne Helga Heiberg 
går endnu længere tilbage med sine illustrationer til 
et digt forfattet for over 4.000 år siden”.
   Forleden besøgte jeg udstillingen, som er spæn-
dende, anderledes og indimellem positivt provo-
kerende. Der er mange spændende og fantasifulde 
installationer, figurer og billeder på gulve og vægge. 
Et af kunstværkerne er f.eks. en kvindeskikkelse, der 
er viklet ind i tråde og andre former for tekstiler, her-
under noget, der vist er et fiskenet. Der er skulpturer 
udført i forskellige metaller. 
Fantasifugl med pæreformet hoved

   En af dem kunne godt ligne en meget høj fantasi-
fugl med et nærmest pæreformet hoved. På væggen 
er der malerier og et relief, der passer til den øvrige 
kunst. Hvis man ønsker oplysninger om kunstvær-
kerne, f.eks. om kunstværkets tilblivelse, idé og om 
kunstneren bag, så hænger der rundt om i udstillin-
gen forklaringer trykt på gule a4 ark, hvor man kan 
få oplysningerne. Man er velkommen til at tage de 
forskellige ark med hjem.
   Alt i alt er det en spændende udstilling. Det kan 
anbefales at slutte af med at kigge ind i portnerboli-
gen og se Lyngby Kunstforenings 70-års jubilæums-
udstilling. Mange af kunstværkerne er til salg.
I anledning af jubilæet har billedhugger Stine Ring 
Hansen lavet en jubilæumsskulptur,  
”Florentes Sensu” (Blomstrende sansning).

Sif Itona Westerberg: House of Dionysos, 
Foto: Ture Andersen

Stine Ring Hansen: 
”Florentes Sensu”

Kinga Bartis: ”Escape Room”
Foto: Ture Andersen

Christina Overvad Hansen: 
”Atlas 2022”
Foto: Ture Andersen
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   Det er nu et år siden, at den tidligere butiksejen-
dom på hjørnet af Skovbrynet og Kongevejen, blev 
omdannet til et mindre kulturhus.
   Vi besøgte Elizabeth, der er en af kvinderne bag 
Villa Vi for at høre hvordan det første år er gået.
Elisabeth var travlt optaget af kunderne,  men bød 
på en kop kaffe og en tebirkes, så vi kunne sætte os 
ned og tage en snak om Villaen.
Mange havde allerede været forbi med gaver i an-

Første år i Villaen
Multihuset Villa Vi har fejret et års fødselsdag

ledning af fødselsdagen – et lille bevis på at mange 
synes om stedet.
   Fra vi besøgte stedet lige da det var åbnet og til 
i dag er der fyldt lidt mere op i lokalet og der kom 
hele tiden kunder ind  til en kop kaffe eller en kage.
Huset  ligger jo i et travlt knudepunkt, hvor biler su-
ser forbi hele dagen men alligevel så tilbagetrukket 
fra vejen, at man ikke bemærker det, når vi sidder 
indenfor.
   Mange havde gennem det første år fundet vej 
til huset, hvor der altid er en eller anden form for 
aktivitet.
   Der var lige weekenden inden blevet holdt en 
rund fødselsdag for 40 personer og jeg fik frem-
vist lokalerne bagved, som i dag fremstår med et 
blandet møblement, men et møblement som kunne 
sættes sammen til lejligheden og formes så man 
lige så godt kunne sidde hjemme i sin stué som et 
”fremmed” sted. Møblerne og billederne på vægge-
ne er meget hjemlige og alligevel ikke.
Man  var trods alt væk hjemmefra hvor Villa Vi ved 
dette arrangement, have stået for serveringen, men 
hvor andre arrangementer havde fået maden bragt 
udefra.
   Elisabeth fortalte hvordan forskellige lokale for-
eninger bruger lokalerne. F.eks. er Virumpigernes 
Strikkeklub nu fast forankret i huset og Det Grønne 

Nabofællesskab er også begyndt at bruge Villa Vi, 
når de holdt møder.
Det går fint i tråd, med at Villa Vi med deres salg 
i cafeen og generelt arbejder udfra  en bæredygtig 
profil. 
   Der afholdes workshops for børn, og voksne og 
lokale kunstnere udstiller på stedet og har mulig-
hed for at få solgt deres kreative værker, om det så 
gælder Mette Willes malerier eller Henriettes klu-
detæpper – så er det en god måde at få udstillet sine 
værker og solgt dem på ved samtidig at lade Villa 
Vi bruge dem som deres udsmykning.
Koncerter har der også været afholdt på stedet, både 
udendørs koncerter med Hawaii musik og inden-
dørs med kunstnerisk guitarspil og sang.
Elizabeth er en glad fødselar, der mener, at stedet 
har udviklet sig meget på det første år, men der er 
mulighed for langt mere udvikling de næste år, når 
nu flere oplever den lille perle af et forsamlingshus 
som ligger i nr. 61 på Kongevejen.
Se mere her: www.villavi.dk

Mange havde givet gaver da Villa Vi fyldte et år. Her viser Elizabeth 
Rankich nogen af gaverne frem

Tekst og foto: Hans-Jørgen Bundgaard

Elizabeth Rankich sammen med Pernille Lunn Erstad og Ida Haar
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Efterlysning fra Nordsjællands politi
Nordsjællands Politi vil gerne i kontakt med borgere, som i den senere tid har hævet kontant-
beløb og efterfølgende afleveret pengene til en person, som møder op på borgernes adresser 
og udgiver sig for at være fra politiet.

   Nordsjællands Politi efterforsker i øjeblikket flere 
sager om bedrageri, hvor en person ringer til bor-
gerne og udgiver sig for at være fra politiet. Perso-
nen fortæller herefter, at borgeren er ved at blive 
udsat for bank-bedrageri og overtaler borgeren til at 
hæve sine penge og aflevere dem til personen eller 
en medgerningsmand, som efterfølgende møder op 
på borgerens adresse. Pengene vil ifølge personen 
blive sat ind på en sikker konto.

   I forbindelse med efterforskningen af disse sager 
vil Nordsjællands Politi gerne i kontakt med bor-
gere på Sjælland, som har været udsat for den type 
bedrageri 

   ”Vi har en formodning om, at de mistænkte har 
begået flere forhold end dem, som vi umiddelbart 
kender til. Derfor vil vi meget gerne høre fra borge-
re, som kan genkende situationen,” siger politikom-
missær Niels Kristoffersen fra Nordsjællands Politi.

   De mistænkte viser et legitimationskort, som 
ligner politiets og er som regel også iført en t-shirt, 
hvor ordet ”Politi” står. Desuden udleverer de en 
kvittering, der ser ud som om den er udstedt af 
politiet, så det kan være svært for borgeren at gen-
nemskue, at der er tale om bedrageri. Samtidig har 
de mistænkte understreget over for ofrene, at de har 
tavshedspligt.

   ”Det kan have afholdt nogle fra at kontakte poli-
tiet eller fortælle deres familie om, hvad der er sket. 
Derfor beder vi nu om, at man henvender sig til os, 
så vi kan få så mange oplysninger som muligt og få 
anholdt de mistænkte,” siger Niels Kristoffersen.
 
   Han understreger samtidig, at politiet igennem 
længere tid har oplevet en lang række sager, hvor 
kriminelle udser sig især ældre borgere, som de 
ringer til for at forsøge at franarre dem både penge 
og personlige oplysninger. Og det kan altså få store 
økonomiske konsekvenser for enkelte person, der 
kan blive franarret større beløb.

   ”Jeg vil gerne slå helt fast, at politiet aldrig ringer 

og foreslår, at man enten hæver penge og udleverer 
dem til os eller, at man overfører sine penge til en 
såkaldt politi-konto eller sikker konto. Hvis man 
oplever det, skal man lægge røret på med det samme. 
Også selvom det kan virke uhøfligt. Og så skal man 
kontakte politiet efterfølgende,” siger Niels Kristof-
fersen.

   Borgere og pårørende, som kan genkende situatio-
nen og som har udleveret penge til en eller flere per-
soner, som udgiver sig for at være fra politiet, bedes 
kontakte Nordsjællands Politi på telefon 114.

Pressemeddelelse
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   Vi omtalte de to elever fra Virum Gymnasium 
Lisa og Oliksandr der meget gerne ville fortsætte på 
Virum Gymnasium men meget gerne hurtigst muligt 
ville lære dansk.
   Der gik ikke lang tid før et møde var sat i stand 
på Virum Gymnasium mellem uddannelsesleder Pia 
Gars og lektor Natasja Skov den tidligere skolelærer 
Henrik Høyer-Hansen, om at undervise de to ukra-
inere.
   Henrik henvendte sig selv til gymnasiet, efter at 
have læst artiklen i Virum-Sorgenfri Avis omkring 
behovet for undervisning og allerede mandag i sid-
ste uge havde Henrik den første lektion som vores 
fotograf Jan Carlsson  var ude og forevige.
Hjemmeundervisningen der foregår hos Henrik i 
Holte, er yderst effektiv når man kun har to elever 
ad gangen fortæller Henrik Høyer-Hansen, der ge-
nerelt er ret dygtig til sprog og tidligere har hjulpet 
mange indvandrere til at lære dansk.
Henrik har sin helt specielle måde at undervise på 
som i første omgang tager udgangspunkt i at Ukra-
inerne skal lære 100 vigtige ord, og så senere bygge 
på disse ord.
   De to unge ukrainere kan lidt engelsk i forvejen 
og det er naturligvis lettere at arbejde med dem 
sprogligt, både fordi de i forvejen med den engelske 
sprogstamme (vestgermanske sprogstamme)  har 
kendskab til vores alfabet, og derfor ikke skal starte 
helt forfra fra ukrainsk som er bygget op om en va-
riant af det kyriliske alfabet som vi bl.a. også kender 

En effektiv artikel
Virum-Sorgenfri Avis var ikke helt tør før i trykken før  de to ukrainere vi omtalte i det sene-
ste nummer havde fundet deres læremester.

fra russisk og hviderussisk.
   Henrik fortæller ved samme lejlighed, at det er 
begrænset - hvor mange elever han kan tage ind i 
sin sprogundervisning indenfor samme periode, for 
det hele foregår på frivillig basis.  
Som bekendt har Henrik-Høyer-Hansen som også 
er kendt som  PYT-kongen rigeligt at gøre med 
andre spændende velgørende aktiviteter.
Henrik Høyer-Hansen har i øjeblikket  travlt 
med at lancere Pyt-bog nr. 10, der udkom den 30 
september og foreløbig er den sidste i rækken af 
PYT-bøger.  
   PYT bøgerne støtter ubeskåret Sct. Lukas Børne-
hospice i Hellerup og har foreløbig indtjent mere 
end 250.000 kr. til dette gode formål.

Tekst: Hans-Jørgen Bundgaard  Foto: Jan Carlsson

Henrik Høyer-Hansen sammen med sine 2 ukrainske elever  
Lisa og Oliksandr

Frit land på  
                Frilandsmuseet
Der sker en masse på museet - 
                     find det på stedets hjemmeside

Hvis der er nogen, der tænker på sne, lange nætter og 
frost i skægget; så se lige fotoet her. Det er taget for fire 
dage siden. Solen skinner, himlen er blå og i det fjerne 
bræger et får.
Nyd dine fridage i frisk luft og glæd dig, glæd dig over 
husene og fryd dig over de mange aktiviteter.

Tekst & foto: Thomas Leo Hansen
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Halloween tæt på dig
Historisk Halloween på Friboeshvile
   Kom med til den traditionsrige historiske halloween på Friebo-
eshvile. I år er det gåden om munken i Mølleåen, der skal løses, 
og der er lagt an til en hæsblæsende jagt og (u)hyggelige møder 
med både levende og døde på historiske steder i Lyngby. Jagten 
starter ved Lyngby Nordre Mølle og slutter på Frieboeshviles 
gårdsplads, hvor der serveres græskarsuppe til byens modige 
spøgelsesjægere.

Halloween i Lundtofte Kirke
Mandag 31.oktober kl.17.30 i Lundtofte Kirke.

   Vi indleder med en hyggelig gudstjeneste for børn og barnlige sjæle 
om livets modsætninger - lys og mørke, sorg og glæde, liv og død. Her-
efter går vi i sognegården til uhyggeligt samvær over ruskomsnusk og 
alt muligt andet ulækkert - som børn nu bedst kan lide det. Der vil være 
uretfærdige, skøre og lidt (u)hyggelige lege for børn og voksne. Det er 
gratis for børn under 15 år. Voksne skal betale 25 kr. for maden. Tilmel-
ding til kordegnen på mail; ujs@km.dk senest 28.oktober. Når du ikke 
tilmeldingsfristen og har lyst at være med, så kom alligevel glad eller 
uhyggelig og gerne udklædt.

 Horror in the old aquarium
Sådan foregår det - 14-31. oktober
Til ’Horror in the old aquarium’ i Charlottenlund kommer man ind 
i mindre hold og går en planlagt rute gennem det mørke hus på ca. 
20-25 minutter.
Undervejs møder man skrækindgydende creepy professionelle 
skuespillere – klædt på til temaet naturligvis.
De vil gemme sig bag de mange søjler og i de små sorte rum og 
skræmme livet ud af gæsterne. 
Derudover vil forskellige lyd- og lyseffekter muligvis også give dig 
verdens største chok.

 

Halloween på Frilandsmuseet

I efterårsferien vender Halloween tilbage på Frilandsmuseet, og denne gang er 
det væsener fra den nordiske folketro, der har færdes på museet. 15-23. oktober 
2022
Væsenerne har overtaget Frilandsmuseets landsby, og landsbybeboerne har brug 
for jeres hjælp til at overvinde trolde, nisser, hekse og huldre. Mød kloge koner, 
skræmte landsbybeboere og bekæmp væsner med bue og pil.
Der vil også være sjove pauser fra det uhyggelige med trylleri, ansigtsmaling, 
græskar lanterne værksted, forhindringsbaner og farlige snacks, såsom giftig 
candy floss, mugne popcorn og meget mere.

Hvis du ikke er til rædsel og uhygge, kan du vente på familien udenfor i et stort telt, hvor der vil være varme 
drikke, mulighed for at skære græskar og købe sjove halloween-masker, pynt og kostumer.
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Social Grill mere end burger
Pølserne er kommet tilbage til torvet

   Social Grill har efterhånden ligget på Sorgenfri 
Torv i nogle år, og selv om mange syntes det var en 
lidt anderledes ”butik” at få på torvet må man erken-
de, at den er blevet en stor succes og med en kvalitet 
som man gerne kører til Sorgenfri for at hente.
Hidtil har Social Grills speciale været en rigtig god 
Flæskestegsandwich, men de har dog også både lavet 
”almindelige” burgere og serveret kaffe og is.
Men nu er sortimentet ændret
   Fra denne uge serveres der også hotdog, ristede pøl-
ser m.m. 

Til gengæld er isene fjernet fra butikken da den nær-
liggende nye Slikbutik har overtaget dette salg.
Jeg fik en snak med indehaveren Morten Christensen 
omkring det nye koncept og hvorfor han ikke blev 
ved det relativt lille men meget gode sortiment han 
før havde.
   Han fortalte at han havde prøvet det af, i en af sine 
andre butikker med stor succes og nu blev det imple-
menteret også her i Sorgenfri.
Den gamle pølsevogn er der ikke mange tilbage af, 
men det ændrer ikke ved, at der er et behov for en 
pølse som et mellemmåltid. Og dertil kommer i vore 
tider, at det er et forholdsvis prisbilligt produkt.
Ved selvsyn har redaktionen konstateret, at der 

faktisk allerede er mange der er glade for det nye 
tiltag.
   Jeg fortalte Morten at der faktisk meget tæt på 
hans forretning før i tiden var en rigtig Pølsevogn 
så det er faktisk en ide der kommer tilbage til tor-
vet efter mange år.
Morten er en driftig herre.
   Han har i dag i alt 10 barer rundt omkring – både 
som Social Grill men også på strandene på Sjæl-
land og Falster.
   Jeg spurgte også til hans underholdning som So-
cial Grill var kendt for i den første tid i Sorgenfri 
men han fortalte at Corona var med til at ”ødelæg-
ge” det, men at der igen fra 2023 vil komme mere 
gang igen både hvad angår musik, foredrag og 
underholdning for børn.

Clara og Frederik serverer nu også pølser i Social Grill

Det er ikke første gang der serveres pølser på Sorgenfri Torv. 
Dette billede er fra 60 erne. - Foto: arkiv

Tekst og foto: Hans-Jørgen Bundgaard
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Kampen om lysmasterne
   Den 7. oktober kl. 12.  var tidspunktet, hvor lysmasterne i kom-
munen skulle invaderes.
Vi fulgte tre af partierne der stod klar før kl. 12 på Virum Torv på 
hvert sit hjørne, klar til at indtage masterne.
Alt var tilrettelagt – partierne stod klar med plakater, stiger og 
strips og præcis kl. 12.00 gik kampen i gang omkring de bedste 
placeringer i lysmasterne.
   De enkelte partier havde klargjort deres master ved forneden at 
sætte plakaterne så de ligesom fik førsteret til en mast - men der 
var lidt ulige trav. 
Det ene af partierne havde pænt gjort sine plakater klar, og da 
de kort forlod masten, kom en anden til og overtog masten. Alle 
kneb gælder åbenbart, når man vil have den bedste placering i 
lysmasten.
   Det er nok også årsagen til,  at så mange i år placerer plakater-
ne ulovligt.

Der var kamp om de mange lysmaster

De ”lovlydige ” politikere
   Vi hører rigtig meget om politikere, som overtræder loven. 
Sager om løgne, rigsretsager, ulovlig bopæl for folketingsmed-
lemmer, misbrug af EU-midler og meget mere.
Men mindre overtrædelser sker også helt lokalt, og det gælder de 
fleste kandidater og partier.
   På forsiden viser vi en collage af partier, der er ved at sætte 
valgplakater op, men rigtig mange af dem kender ikke lovgivnin-
gen eller er lige glade med reglerne – vi vælger at tro på det før-
ste, men det er vel ingen undskyldning for, at cyklister og gående 
får plakaterne i hovedet p.g.a. den forkerte placering.
Redaktionen tog en tur ud i Sorgenfri med en tommestok for at 
se, om plakaterne hang rigtigt i forhold til regelsættet.
   Det var meget nemt at konstatere, for der hang plakater i stort 

Tekst og foto: Hans-Jørgen Bundgaard

Tekst og foto: Hans-Jørgen Bundgaard
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set alle lygtepæle og i størstedelen af dem, hang pla-
katerne alt for lavt, det burde ethvert øjemål kunne 
se.

For god ordens skyld målte vi plakaterne, som jo 
ganske rigtigt ikke overholdt gældende regler.
Reglerne siger, at de ikke må hænge under 2,30 
cm ved cykelstier og fortove .

I kommunens regelsæt står der ligeledes, at 
kommunen skal orientere personen, der har opsat 
plakaten, om at den skal fjernes inden 24 timer 
– ellers vil kommunen fjerne den på opsætterens 
vegne.

Med andre ord har kommunens personale travlt 
den kommende tid med at sende breve og efter-
følgende fjerne de plakater, som ikke indenfor 
tidsfristen er fjernet.

En tommestok er 2 meter 
Med andre ord sidder plakaten alt for langt nede til stor gene for cyklister og 
gående. 
Vi har udvalgt en enkelt plakat, men de fleste partier 
har placeret plakaterne forkert.

De ”bæredygtige politikere” 
   Her på avisen kan vi ikke undlade at bringe vores 
holdning til bæredygtighed ind i denne sag.  
Vi bruger megen spalteplads på at diskutere bære-
dygtighed. Mon ikke det er et af de sidste valg, hvor 
valgplakater præger bybilledet.
   Det kan godt være at valgplakaterne er en tradition 
og de flytter stemmer. Men hvor mange flytter de? 
Flytter de nok, til at vi skal fælde en halv regnskov for 
at tilplastre masterne med papir i en tid, hvor kommu-
nikation foregår på helt andre måder.
   De trykte aviser indskrænker deres oplag og nogle 
aviser stopper helt og overgår til onlineaviser men 
politikerne, der skulle gå forrest med bæredygtighed 
sviner utrolig meget i miljøet, hver gang der er valg.
Hvis nu alle lod være og man gjorde det ulovligt, ville 
alle jo fortsat have samme muligheder blot med flyers 

og på nettet.
   I øvrigt er det vel også lidt unfair for de mindre 
partier, for det er ikke dem, der dominerer i ma-
sterne, for de har ikke de samme budgetter at gøre 
godt med som de store.

Lad dette være en tanke for politikerne inden næ-
ste valg – der nok er i november 2025, hvor der 
igen er kommunalvalg.

Tekst og foto: Hans-Jørgen Bundgaard
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Sigurd Agersnap har siden barneårene været en ivrig fodboldspiller, og bestyrelsesar-
bejde i den forbindelse gjorde ham interesseret i politisk arbejde
Af Kim Engelbrechtsen og Hans-Jørgen Bundgaard

   Forleden fik vi på redaktionen besøg af Sigurd 
Agersnap (SF), viceborgmester og formand for 
dagtilbudsudvalget. Vi bad ham til en begyndelse 
fortælle lidt om sig selv. 
- Jeg er 29 år og er opvokset i Virum på Parkvej. Jeg 
har gået på Fuglsanggårdskolen og været fodbold-
træner og spillet dernede i B82 og har gået på Virum 
Gymnasium, hvor jeg var med i elevrådet. 

Noget af det, der nok har formet mig, var det fan-
tastiske ungdomsliv, der dengang var med KIub 10 
og ungdomsskole på tværs. Og så var det at komme 
på efterskole ved Kalundborg helt klart noget, der 
øgede min interesse for politik. Vi havde mange po-
litiske drøftelser, og det var efter efterskoleopholdet, 
jeg meldte mig ind i politik.
Sigurd bor i dag i Lyngby på Ulrikkenborg Allé med 
sin kæreste Helene, der læser journalistik på Roskil-
de Universitet. 
Mor meldte ham ind i SF-ungdom

   Sigurds mor Hanne var i en årrække politisk aktiv 
for SF, og der blev hver aften efter TV-avisen dis-
kuteret politik omkring bordet, da Sigurd var barn 
og ung. Hanne kom på et tidspunkt og sagde, at hun 

ville melde ham ind i SF-ungdom. Men efter et par 
dage meldte han sig ud, for mor skulle sørme ikke 
bestemme. Og så gik der et par år, hvorefter han 
kom med igen. 
Sigurd blev uddannet i Statskundskab på Køben-
havns Universitet for to år siden og arbejder i DR 
som konsulent i Generaldirektørens sekretariat.
For langsomme i kommunen

   Vi bad Sigurd sætte nogle ord på, hvorfor pro-
cessen med at udvikle Virum Bymidte har været så 
langsommelig. Vi spurgte:
Efter adskillige møder, workshops m.m. blev belø-
bet jo bevilget tilbage i 2017, og nu 10 år efter at 
processen startede, er der intet sket. Jo, den private 
bygherre Reitan Group er for længst færdige med 
deres byggeri af Rema 1000 og Føtex, men den 
kommunale del er aldrig blevet færdig. Hvorfor? 

   - Jeg indrømmer gerne, at Lyngby-Taarbæk Kom-
mune har været alt for sen til at handle – og jeg kan 
tilføje, at det generelt kun er 70 % af de bevillinger, 
der vedtages af kommunalbestyrelsen, som i virke-
ligheden bliver udmøntet i projekter. Jeg foreslår 
derfor, at projektet i Virum bliver delt i to, så man 
kan starte med den del, der hedder Frederiksdalsvej 
mellem Grønnevej og Skovridergårdsvej (det er 
den billigste del af projektet), og så må rundkørslen 
vente. 
   Vi spurgte naturligvis også til projektet på Sor-
genfri Torv, som foreløbig har været 23 år under-
vejs og er gået i hårdknude, fordi bygherre og kom-
mune står stejlt overfor hinanden, til stor ulempe 
for borgere og forretninger.
Sigurd mente, at det burde være muligt med nogle 
små justeringer at få et samarbejde i gang, da torvet 
forfalder mere og mere.
   Endelig spurgte vi til tomme grunde, der bare 
ligger og ser grimme ud – her talte vi bl.a. om den 
gamle Brandskole/Jehovas Vidner på Kongevejen, 

Sigurd jubler 
sammen med 
holdkammerater-
ne efter oprykning

Portræt af en
kommunalpolitiker

Fodbold førte ham til politik
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som nu i mange ligger som et tilvokset hul i jorden.
Han forklarede, at kommunen ingen mulighed har 
for at bestemme over området, men at de løbende har 
kontakt til ejeren.
God løsning ved Virum skole

   Et andet lokalt emne, vi spurgte til, var Institution 
på Virum Skoles områder: Her var Sigurd glad for, 
at man ikke tager noget af skolens areal, men at man 
har fundet en løsning med bygning af daginstitutio-
ner på et andet areal ved siden af skolen.
Vi talte om problemet med trafikken i området, når 
nu der kommer endnu flere børn og forældre til 
området. Han mente, at det kunne afhjælpes ved en 
markant ændring af såvel Parcelvej som Skolebakken 
uden biltrafik og med gode afsætningspladser for 
forældrene.

Ro på 
Et af de slogans, der er på Sigurds valgplakater, lyder 
sådan: ”Giv vores børn ro på”. Vi bad ham forklare, 
hvordan det kan gøres helt konkret.
- Ved ikke at flytte nogen børn fra vuggestue op i bør-
nehave, før de er tre år, uden at normeringen følger 
med. Der har været en tendens til, at man har flyttet 
børn op, når de var to år og otte-ni måneder, og så har 
man egentlig ikke sørget for, at der fulgte den ekstra 
pædagogkraft med, og det tror jeg på, giver en mere 
hektisk hverdag, og jeg tror, det er ret afgørende, at 
de små børn er klar til et børnehaveliv, hvor der er 
mere larm end i vuggestuerne. Og det samme egent-
lig med skoleovergangen, der følger normeringen 
ganske vist med, men jeg synes godt, vi kan disku-

tere, om det er smart, at vi på alle skoler har start 
i maj måned. Det betyder jo, at de små starter i 
SFO´en samtidig med, at skolebørnene starter. Det 
giver en frygtelig stresset hverdag for de små.

Lyseslukker
   Da vores møde var ved at være ovre, drillede 
vi Sigurd lidt og gav ham øgenavnet ”lysesluk-
keren”. Vi havde nemlig hørt i radioen, at han er 
imod Lyngby Handelsforenings beslutning om at 
tænde julelys i et begrænset omfang fra den 18. til 
den 28. december. 
  - Ja, det er rigtigt, grinede han på vej ud ad dø-
ren.
- Jeg synes, at beslutningen er forkert. Det er mu-
ligt, at der ikke bliver brugt så megen strøm, men 
i disse sparetider er det et rigtig dårligt signal at 
sende. 

Sigurd A
gersnapunder en af sine m

ange debatter.
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Agnete Friis døde fredag den 30. september af hjertestop.
Agnete Friis var i nærområdet mest kendt som ægtefælle til Tommy 
Wedel, som jo altid har været aktiv i mange lokale sammenhænge.
Agnete stod altid Tommy bi med de mange aktiviteter, som han 
altid har gang i. Det gælder både aktiviteterne og den arbejdsmæssi-
ge indsats hun ydede, mens SkilteTommy stadig var aktiv på ar-
bejdsmarkedet. Agnete vil være savnet i lokalområdet, ikke mindst 
af Tommy, men også af mange andre, der deltog i aktiviteterne og 
oplevede hendes stille og rolige sind og altid hjælpsomme person-
lighed. Agnete Friis blev 72 år.
Begravelsen har fundet sted.

Tommy har sendt os denne hilsen, som vi har lovet at bringe.

”Tak til alle jer, der kom eller sendte blomster til Agnete Friis be-
gravelse Denne tak, da jeg ikke har adressen på alle. Det var dejligt 
midt i sorgen at se den kæmpe opbakning omkring min Agnete. De 
varmeste hilsner Tommy Wedel”

Dødsfald
Navne

”Ska’ vi ta’ en swing om – Musikalsk foredrag?”
Poul Beck kommer til Halds saloner

   Et spændende og underholdende musikalsk fore-
drag, krydret med sang og musik – og måske en 
lille dans.

   Dirch Passer og Bent Fabricius-Bjerre var årsag 
til, at Poul Beck kom ind i underholdningsbranchen, 
ligesom venskabet med Preben Kaas og Otto Bran-
denburg fik stor betydning for hans videre løbebane. 

   En festlig og glad aften i 70’er stil med god mad 
og hyggeligt samvær. Nyd den med vennerne, kære-
sten eller kollegerne og lad minderne komme til 
dig. 

Poul Beck har tidligere optrådt i Virum.
   De der kan huske tilbage til Virum Handelsfor-
enings 50 års jubilæumsfest i Virumhallen har 
oplevet Poul Beck på slap line da han førte det store 
jubilæumsshow igennem som en munter konferen-
cier. 
Nu er han tilbage i Virum og deltagerne ved Halds 
Saloner vil garanteret få en sjov og hyggelig aften.

Billetter kan købes på www.birgithald.com eller på tlf. 5150 0782

Arrangementet foregår: 
Torsdag den  27. okt 2022 kl. 17.30 - 20.00           
Pris 280,00 (+ gebyr) incl. mad 
 
Der er stadig ledige pladser - skynd dig at bestille 
til en forrygende aften.

Poul Beck kommer til Halds Saloner
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Hvis jeg engang skulle flytte fra 
Virum, Gud forbyde det, er vores 
lokale ejendommæglere lykkelig-
vis mestre i at sælge huse, og de 
lægger bestemt ikke skjul på det! 
Estate siger, at de har de mest 
tilfredse kunder, Danbolig er 
Virummester i boligsalg og Home 
var i 2021 den mest sælgende 
mægler. EDC har køberen til os, 
og hos Nybolig kender de Virum, 
fordi de er født og opvokset her.
Der er sikkert intet i vejen med 
statistikkerne, der bruges. Jeg har 
bare svært ved at sammenligne 
ejendomsmæglernes meget for-
skellige ”fortrinligheder”... 

Hvem er bedst?

     I ØVRIGT: Her er mine ultimative krav forud for valget: 

• Mette F. skal bære tørklæde, når hun spiser makrelmadder! Selv om det sviner...
• Ellemann skal bære rød klovnenæse og synge ”What a Wonderful World”, når han 

vil prøve at virke jovial! Ellers fanger vi det ikke... Og så skal han i øvrigt trække i 
land, tilbagerulle og undskylde...

• Van Opslagstavle skal betale for sine egne kollegieværelser! Og sige undskyld...
• Pape (Aka ”Mister Swing King”) skal undskylde mindst tre gange i minuttet uanset 

forbrydelsernes størrelse og opgive enhver plan om at blive Pave!
• Løkke skal forklare, hvem som bliver lidt mindre, mindre rige, og hvem som bliver 

meget lidt mere mindre lykkelige, når han bliver solkonge
• Inger Støjsender skal bære Burka og gummisko, når hun færdes i de københavnske 

saloner!
• Og fælles for dem alle gælder: De skal vaske munden med denne minksæbe og 

derefter spise et hold kæft bolche!

Billetter kan købes på www.birgithald.com eller på tlf. 5150 0782
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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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