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Classic Car House 
Redaktionen har besøgt bygge-
pladsen - læs mere om vores  
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Niels Ramberg igen verdensmester 
Læs side 14
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Henrik Ravn udstiller i Sognegården 
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Hans-Jørgen Bundgaard.
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IRMA

Lige inden redaktionen sluttede, kom 
meddelelsen om, at Irma lukker efter 
næsten 137 år.
   Irma er en af de markante forretninger 
i vores område – først i Virum hvor den i 
starten lå på Virum Torv, der hvor Home 
i dag ligger. Da Virum Bio lukkede, flyt-
tede den ind på de skrå gulve i biogra-
fens lokaler, og ved en større omlægning 
kom Fakta til i stedet, og Irma flyttede til 
Sorgenfri.
   Derudover lå der jo både en Irma på 
Kongestien/Virumvej og i Kongedybet.
   På den måde er vi jo i Virum og 
Sorgenfri vant til  at se de blå skilte i 
bybilledet – en forretning, der på mange 

måder har ligget her, længe før de andre 
supermarkeder er kommet til.
   Inden længe er Irma fortid, og i den tid 
vi lever i nu, er der ikke noget underligt 
i det.
   Det er nostalgisk – jeg handler selv 
dagligt i Irma, men vil fremadrettet 
kunne få stort set de samme varer i Brug-
sen og blive ekspederet af det samme 
personale.
   Det er lidt underligt, men jeg har også 
tidligere handlet i Fona og DIFA og 
Daells Varehus, som dengang var forret-
ninger, man ikke syntes, man kunne leve 
uden – de var en del af gadebilledet.
   Vi må  se i øjnene, at tiden, som den 
er nu, gør, at man simpelthen bliver nødt 
til at ændre vaner og få mest muligt for 
pengene, og det går ud over specialbutik-
ker, hvor servicen er høj, og hvor der er 
en god atmosfære. 
   Men når det er på  bekostning af ens 
privatøkonomi og i det hele taget for at 
få pengene til at strække, så vil det ram-
me de små hyggelige butikker eller dem, 
som har en udpræget service og sælger 
specialiteter, der er lidt dyrere.

Tiden er en anden, handelen er centra-
liseret, men vi kan trods alt være glade 
for den udvikling, der er sket i Virum 
og Sorgenfri de seneste år, hvor der er 
kommet tre helt nye supermarkeder til.
   Det kan  naturligvis ramme de mindre 
butikker, men umiddelbart har det i ste-
det haft en tiltrækkende effekt, så mange 
flere handler lokalt og dermed også 
kan være med til at hjælpe de mindre 
næringsdrivende.
   Der har allerede været skrevet meget 
mere eller mindre sagligt om lukningen 
af Irma.  
   Jeg skal ikke sætte mig op mod 
eksperterne, men der er ingen tvivl om, 
at forretningerne i Sorgenfri kan ånde 
lettet op, at Coop i det hele taget har øn-
sket at videreføre forretningen på torvet 
og ikke lukke den, og det på trods af, at 
forretningen i dag lever i absolut utids-
svarende lokaler for et supermarked.
   Vi håber så bare, at forretningen frem-
adrettet fortsat vil  en god forretning 
med de bedste af Irmas særlige produk-
ter på hylderne – så skal vi nok overleve 
som forbrugere, selv om  farven skifter 
fra blå til rød.

Irma lå på Virum Torv i den senere Bikuben Sparekasse og nu Home, før den flyttede ind i biografen og senere til Sorgenfri Torv.
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Classic Car House åbner til august
- og i slutningen af samme måned bliver der igen i år et stort biltræf ved Sorgenfri Slot
Af Hans-Jørgen Bundgaard og Kim Engelbrechtsen

I foråret 2021 besøgte redaktionen det 
tidligere Landbrugsmuseum på Kongeve-
jen, efter at det havde fået nye ejere.
   Det var netop blevet overtaget af KW 
Bruun og Co., der havde planer om at 
omdanne området til et Classic Car Hou-
se, med museum, spisesteder, bilklub, 
eventlokaler og meget mere.  Man var 
så småt gået i gang med at renovere den 
gamle hovedbygning, de to længer på 
Virumgård var fjernet, og der var gravet 
et stort hul i jorden ud mod omfartsvejen.

Der arbejdes på højtryk frem mod 
åbningen
Men der er sket meget siden – rigtigt 
meget endda, og bygningerne er ved at 
blive smukt renoveret, inde som ude. Det 
fremgik tydeligt, da vi besøgte bygge-
pladsen igen i sidste uge og blev taget 
godt imod af direktør Casper Santin og 
den nyudnævnte marketingsmedarbejder 

Elise Chantel Carle Lyre.
   Vi fik en rundtur, især i de ældre beva-
rede bygninger, men først talte vi med 
Casper og Elise om forventningerne til 
det nye sted, og vi fik bl.a. oplyst, at det 
ligger nogenlunde fast, at Classic Car 
House åbner i begyndelsen af august.
   Det biltræf ”Classic Car Festival”, vi 
har været vidne til i Sorgenfri Slotspark 
de senere år, vil fortsat foregå i parken, 
da kommer så mange, ny polerede og 
farvestrålende klassiske biler til træffet, 
at det ikke er muligt at afholde det på hos 
Classic Car House. 
   Den præcise dato for festivalen kendes 
endnu ikke, da det afhænger af selve 
åbningen af Classic Car House, men den 
forventes at foregå en af de sidste week-

ender i august.
   Naboerne og de lokale borgere har 
taget godt imod det nye eventsted. Der 
har således allerede været over 100 
forespørgsler om de nye muligheder 
for selskaber i forbindelse med den nye 
restaurant, og der har væretm 86 for-

håndsreservationer i bilhotellet, hvor de 
klassiske biler opbevares.

Rundtur i gummistøvler
Iført store gummistøvler, gule sikker-
hedsveste og hvide hjelme fik vi en 
rundvisning i bl.a. den gamle nyrenove-
rede Virumgaard, som udvendigt ligner 
sig selv i en nyrenoveret udgave, men 
som indvendigt har gennemgået en total 
renovering og ændring. 
   Der er et stykke vej igen, men vi kunne 
nemt ane, hvordan restauranten vil tage 
sig ud med en stor udendørs terrasse og 
udsigt til det gamle æbletræ ”Virumgaar-
dæblet”, som, selv om det er gammelt 

og slidt, stadig bærer massevis af frugter 
hvert år.

Nænsom ansigtsløftning
Derefter gik vi gennem en mudret bygge-
plads over til den gamle hovedbygning, 
som virkelig har fået en ansigtsløftning, 
udført med stor respekt for, hvordan den 
gamle bygning så ud. 
Men som noget nyt er der lagt en kælder 
under bygningen, og der er en elevator i 
midten, der hejser de gamle biler op til 
etagerne, hvor de kommer til at stå maje

stætisk på ”hylder” til skue for de mange 
besøgende, der vil komme forbi museet.

Klubber med bar
Hovedtrappen var ved at blive restaure-
ret, så vi måtte tage den lange vej op til 
øverste etage ad stilladstrapper, som førte 
helt op til den øverste etage under de skrå 
vægge - en etage, som tidligere kun var 
loftrum, men som nu kan blive udnyttet 
til brug for museet.    
   Lofterne er sirligt udført i lyse akustik-
paneler som førte helt til kip. Alt i alt et 
gennemført håndværk hvor der er kælet 
for selv de mindste detaljer.
   Fra den gamle hovedbygning er der 
blevet ført en gang videre ned langs 
baghaverne til gartnersvinget så man kan 
gå direkte herfra og videre ud på museet 
hvor gangen forbinder i første omgang 
Karls Hus som er en kopi af K.W Bruuns 

Elise og Casper iklædt sikkerhedsudstyr

Den gamle hovedbygning indefra

Der arbejdes i den gamle hovedbygning

Virumgaard med den gamle hovedbyg-
ning til højre

De nye selskablokaler tager form

Der arbejdes hårdt for at få retauranten færdig 
til at modtage gæster i august
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oprindelige bilbutik.

Da vi kom hjem på redaktionen igen, 
blev vi enige om at bringe mere om Clas-
sic Car House i de kommende numre af 
Virum-Sorgenfri Avis, da der simpelthen 
er SÅ meget at fortælle om det nye sted.

Grundplan over Classic Car House 
Kilde: Classic Car House
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Sidste dag for indbetaling - fredag den 3. februar
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Genbesøg fra Frankrig på Virum Gymnasium
Af international udviklingskoordinator på Virum Gymnasium, Hilde Eslau Blinkenberg

1g’ere eller 2g’ere? Med eller uden 
lærer? To eller tre uger? Hvornår og 
hvorhenne? 
   Der var mange overvejelser, da Virum 
Gymnasium igen i år blev begunstiget 
med midler fra Undervisningsministeriet 
til at sende fire fransk-elever på tre ugers 
gymnasieophold i Frankrig. 
   Heldigvis er der altid stor interesse 
blandt vores elever for at kaste sig ud i 
eventyr udenfor vores landegrænser. 
   I denne omgang var det de fire 2g 
fransk-elever, Johanne Løkkegaard, Ale-
xandra D. Rasmusssen, Anna Crone og 
Thalia Moesgaard, der slog til og tog af-
sted til den nordvestfranske by Le Havre 
for at gå på gymnasiet François 1er og bo 
privat indkvarteret hos franske familier i 
byen fra den 2.-21. januar.

Og tre uger går hurtigt, når man både 
skal i skole hver dag, deltage i dagligda-
gen sammen med værtsfamilien, besøge 
den historisk interessante by, Rouen, 

hvor billedkunstneren Monet malede 
sine berømte malerier af katedralen, og 
lige nå en tur til Paris på en lørdag i sol.
   Og tre uger senere, mandag morgen, 
kunne Virum Gymnasium så tage imod 
de fire franske gymnasieelever, Louise, 
Charlotte, Capucine og Ella, som er på 
genbesøg hos de danske elever frem til 
den 10. februar. 
   De franske udvekslingselever er hos 
os for at få talt så meget engelsk som 
muligt, og det er der rig mulighed for, 
når man går på VG. 
   Lørdag d. 28. januar deltog de i VGs 
arrangement fra kl. 10-14, hvor vi sam-
lede penge ind til Danmarks Indsamling, 
og i næste uge skal de ind og bowle 
i DGI-byen sammen med de danske 
værtselever. 

Ved du hvorfor det hedder S-tog? 
Tekst og foto: Ole Fendt

I både Virum og Sorgenfri er der en S-tog 
station, men har du undret dig over hvor-
for det hedder S-tog? 
   Det menes, at betegnelsen stammer fra 
det tyske S-Bahn, som formodentlig er 
en forkortet udgave af Stadtbahn eller 
Schnellbahn. 
   Politiken foretog en rundspørge blandt 
sine læsere i 1934 for at høre deres 
forslag til, hvad den elektrificerede bane 
skulle kaldes. 
   Her var der bred enighed om betegnel-
sen S-tog eller S-bane, måske yderligere 
inspireret af de traditionelle DSB skilte 
med krone, vinger og et S i midten. 
   Dette skilt, der har gennemgået flere 
forandringer gennem tiderne, skulle på 

daværende tidspunkt blot vise, at her er 
der en station.

De første S-tog begyndte at køre i 1934 
og linierne var begrænset til Køben-
havn samt nærmeste omegn. 
   De nuværende S-tog i drift, er den 
fjerde generation af togsæt.

Kilde: Wikipedia

S-togstationen i Virum

S-togstationen i Sorgenfri

Loppemarked i Virumhallen
Virum-Sorgenfri Håndboldklub holder loppemarked i Virumhallerne
Så er håndboldklubben igen klar med et 
indendørs loppemarked.  
Loppemarkedet foregår søndag den 19.  
februar i Virumhallerne.
   Du kan stadig nå at købe en stadeplads 
på vsh.safeticket.dk. 
   Hvis du ikke ønsker  en stadeplads men 
bare ønsker at se hvad de mange stade-
pladser kan tilbyde dig - så kom og vær 
med og se om du kan gøre dig et godt 
loppefund. 

Loppemarkedet er åbent fra kl. 9-14.
Entre: 25 kr. Børn under 12 år gratis. 
Loppemarkedet ved Virumhallerne bliver 
arrangeret af ildsjæle fra Virum-Sorgenfri 
Håndboldklub.
Alt overskud går til håndboldklubbens 
ungdomsafdeling, så de kan få nyt udstyr, 
komme på ture og i det hele taget få det 
lidt sjovere, hver gang de er til håndbold-
træning i Virumhallen. Loppemarkedet i Virumhallerne er altid godt 

besøgt
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Farverige malerier med glimt i øjet
Af Kim Engelbrechtsen

Søndag den 29. januar var der efter 
højmessen fernisering af lokal kunst i 
Sognegården ved Sorgenfri Kirke. 
   Overalt på væggene hænger festlige 
malerier af 53-årige Henrik Ravn, som 
har boet i Virum, siden han var syv år og 
er kendt i lokalområdet som en fyr med 
masser af sort humor – til trods for, eller 
måske på grund af, sit handicap med 
spastisk lammelse.
   I sin præsentation af udstillingen 
fortalte sognepræst Kathrine Holme-Jo-
hannesen, at det var Henriks forældre, 
der gjorde ham interesseret i at tegne og 
male. Henrik er ordblind, og forældre-
ne opfordrede ham derfor til at tegne i 

stedet for at skrive. 
   Henrik har gået på flere kunstskoler 
og deltaget i et hav af udstillinger, bl.a. i 
Rundetårn. Og han har vundet en natio-
nal tegnekonkurrence. 
   H.C. Andersen er en stærk inspiration 
for Henrik, som har et mål om at lave 
to billeder til hvert af H.C. Andersens 
omkring 200 eventyr. På udstillingen kan 
man bl.a. se ”Konen med æggene”, ”Ole 
Lukøje” og eventyret om ”Stoppenålen”. 
   Billederne, som ofte har en finurlig 
billedtekst, er til salg for en rimelig pris, 
   Udstillingen varer indtil juni, så der er 
god tid til at dyrke Henriks spændende 
kunst. 
   

Eventyret om Ole Lukøje

Henrik foran sit favoritbillede af en hund og 
en kat

Kathrine Holme-Johannesen holdt en fin
præstentations tale for kunstneren

Henrik Ravns selvportræt

Eventyret om Konen med æggene

Billedteksten er: ”Vov! Jeg er din Miau! 
Nej dit fjollehoved jeg er din”.
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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

Bombemål Shellhuset
Foredrag ved museumsinspektør, historiker og forfat-
ter Christian Aagaard, torsdag den 23.2. 14:30-16:15

Den 21. marts 1945 lettede 51 svært 
bevæbnede RAF-fly fra deres luftbase i 
England, med kurs mod København. 
   Deres mål var Gestapos danske hoved-
kvarter i Shellhuset, der for enhver pris 
skulle udslettes. 
   Selve præcisionsangrebet på Shellhu-
set var en ubetinget succes. Men samti-
dig indtraf katastrofen på Frederiksberg, 
hvor en række bombefly tog fejl af målet 
og smed deres bombelast over et civilt 
beboelseskvarter. 
   Blandt de ramte bygninger var Den 
Franske Skole og mere end 100 uskyldi-
ge blev dræbt, deriblandt 87 børn.
   I sit foredrag blotlægger Christian 
Aagaard, forfatter til bogen ”Bombemål 
Shellhuset” – detaljerne om den skæbne-
svangre dag i 1945.

TILMELDING
Foredraget er gratis, men kaffe, te og 
kage koster 20 kr., som man betaler på 
dagen enten kontant eller på MobilePay. 
Af hensyn til kaffebrygning og kagebag-
ning, skal du tilmelde dig foredraget, og 
det gør du på vores hjemmeside her: htt-
ps://www.virumkirke.dk/event/15006057

Christian Aagaard fortæller om bombar-
dementet af Shellhuset i 1945
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Laboratorium for mørke
Spændende udstilling på Sophienholm
Af Birgitte Wested

Udstillingen kredser om begrebet ”mør-
ke”. Hvad er ”mørke” egentlig? Den er 
skabt af teater- og filminstruktør og for-
fatter Katrine Wiedemann og scenograf 
Maja Ravn, som ses på billedet herunder.

Foto: Peter Christian Christensen

Udstillingens udgangspunkt er, at livet 
opstår ud af mørket, Der er udstillet 
kunstværker og installationer, der skal 
illustrere forskellige former for mørke i 
tilværelsen. 

Installationerne som disse herover illu-
strerer mørke-temaet fint. Men indimel-
lem kan det være svært at forstå, hvad 
det konkrete kunstværk skal fortælle 
og illustrere omkring mørke. F.eks. når 
der indgår en udstoppet hest. Og hvad 

skal sorte, højhælede sko på vej op ad en 
trappe fortælle beskueren?
   På udstillingen hænger der rundt om-
kring oplysninger om de enkelte kunst-
værker. 
   Det er a4 ark, som man er velkommen 
til at tage med hjem. Alt i alt en spæn-
dende udstilling på Sophienholm. Den 
varer til og med den 29. februar. 
   Det kan anbefales at slutte med at 
kigge ind i portnerboligen, hvor man kan 
se Lyngby Kunstforenings udstilling med 
værker af Inga Vestergaard. 
   Der er f.eks. udstillet hendes grafik, 
akvareller, træsnit, fotografier og stentøj. 
Mange af kunstværkerne forestiller 
forskellige fugle. Den udstillede kunst er 
til salg.
   

Udstillingen i portnerboligen varer til 5. 
februar. Der er åbent kl. 12-15 hver dag, 
dog er der lukket hver mandag.

Foto: Peter Christian Christensen

Den ”sidste landpost” er død.
Bent Frederiksen som var kendt af rigtig 
mange borgere i Virum og Sorgenfri er 
her ikke mere. 
   Oprindelig kom Bent fra Langø ved 
Nakskov hvor han var vokset op og i 
øvrigt også fandt sin kone. 
   Hun var datter af en brugsuddeler,  hvor 
Bent som ganske ung fik job og så kom 
kærligheden.
   Bent fik nyt job som kommis i en brugs 
i Holte og det førte dem til lokalområdet 
hvor de slog sig ned og blev boende i 
Virum resten af livet,.
   Bent skiftede sit job som kommis ud 
med postvæsenet og fik hurtig en fast rute 
som postbud i Virum – og det på et tids-
punkt, hvor postbudet kom til at kende 
alle på sin rute, og ind imellem blev det 
til en kop kaffe undervejs.
   Det siges at postbudet altid var den, der 
var mest informeret om de lokale borgere, 
da der altid var tid til en god snak og ind 
imellem også blev tid til at læse lidt i de 
postkort som han havde med rundt.
   Men det er ikke alene som postbud at 
Bent var kendt i Virum og Sorgenfri. Der 

er ikke mange der i perioder som med-
lem af både Virum Sorgenfri Boldklub 
og Virum-Sorgenfri Tennisklub ikke 
kendte til Bent Frederiksen og hans 
Hustru Tove.
   De var begge to meget aktive og altid i 
godt humør.
   I Boldklubben har Bent  både selv 
spillet på Oldboys holdet men har også 
både været ungdomstræner og holdleder 
og hjalp drengene dengang både med de 
fodboldmæssige og de sociale færdig-
heder.
   I tennisklubben var det meget det 
praktiske som f.eks. at  vande tennisba-
nerne når det var varmt.
   Bent Frederiksen blev i 1974 tildelt 
Lyngby-Taarbæks idrætslederpris, 
SBU’s Æresnål i 1981. Derudover 
modtog Bent Danmarks Idræts Forbunds 
æresnål i 1988 og Leo Danins rejselegat 
fra SBU i 1990. 
   I forbindelse med Virum-Sorgenfri 
Boldklubs 60-års jubilæum i 1981 blev 
han udnævnt til æresmedlem.

Bent kom ikke meget på gaden i de sidste 
leveår, da han var blevet dement. Tove 
døde juleaften 2022 og kun 19 dage efter 
gik Bent Bort.  Bent blev 94 år, Tove 97.

Æret være deres minde!

Bent og Tove Frederiksen 
Foto: Privatfoto

Af Hans-Jørgen Bundgaard

Nekrolog
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Bent og Tove Frederiksen 
Foto: Privatfoto
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af Niels-Kristian Petersen

Lidt lokalhistorie  

Inden længe - et nyt sted at lægge vejen 
om.

Lyngby, Dansk Landbrugsmuseum. Postkort. 
Ukendt udgiver og fotograf. Ca. 1930. Privat 
samling

   Dansk Landbrugsmuseum“ blev opret-
tet i 1889, hvor det lå ved Kongevejen i 
Lyngby for senere at flytte i bygningen 
overfor Frilandsmuseet opført 1915 
og tegnet af Daniel Rasmussen (1865-
19555). Museet voksede gradvis, og der 
blev oprettet filialmuseer, men plads-
manglen var udtalt, indtil Staten i 1969 
købte avlsbygningerne til herregården 
Gammel Estrup. Den første udstilling 
åbnede i 1972, og siden er der jævnligt 
kartoffelmelsfabrikken i Auning, hvorved 
museumsarealerne er udvidet med 6000 
m².
   Det tidligere „Dansk Landbrugsmu-
seum“ og „Lyngby Landbrugsmuseum“ 
på Kongevejen blev lagt sammen med 
Jagt og Skovbrugsmuseum i Hørsholm, 
til et museum under Kulturministeriet 
på Gammel Estrup. Museet blev dannet 
i 2016 som en fusion. Det er nu sam-
let på herregården Gammel Estrup på 
Djurs¬land mellem Randers og Grenaa 
under navnet „Det grønne Museum“. 
Museet er det danske nationalmuseum 
for dansk landbrug, sket udvidelser af 
museumsarealerne. Med henblik på at 
tilvejebringe fortsatte udvidelsesmulig-
heder har Staten i 2005 købt landbokul-
tur, landbrugets følgeindustrier, jagt og 
madens hus. 
   Ejendomsselskabet Kongevejen 79-
85A ApS, som ejes 100 % af Interdan 
Holding A/S, erhvervede grunden med 
tilhørende bygninger og jorde den 5. 
marts 2020 fra Lyngby-Taarbæk Kom-
mune, der havde opgivet planen om, 
at  flytte Vej og Park på Firskovvej til 
området.  
   De har nu offentliggjort, at hovednav-
net på det nye museum bliver „Classic 
Car House“.185 „Det er vores ambition, 

at „Classic Car House“ skal være et 
publikumsorienteret, levende oplevelse-
sunivers og samlingspunkt for alle med 
passion for klassiske biler og vores fælles 
kulturarv relateret hertil. Det er ligeledes 
vores ønske at opføre café samt lokaler 
med mulighed for afholdelse af arrange-
menter som f.eks. konferencer, produkt-
lanceringer og fejring af familiebegiven-
heder som fødselsdage og bryllupper i 
unikke rammer. „Classic Car House“ vil 
udover museum med klassiske biler i det 
gamle Landbrugsmuseum huse en café, 
„Willys Diner“, som vil være åben for 
alle og ligge i den gamle Virumgård. På 
1. sal af det gamle Landbrugsmuseum vil 
der være eventlokaler, „Caroline Ama-
lie“. Disse lokaler er navngivet efter den 

vej, hvor Ragnhild og K.W. Bruun i 1937 
byggede deres hus i Kongens Lyngby på 
Caroline Amalie Vej. 
   Der vil blive faciliteter til mærkeklub-
ber for klassiske biler, og ambitionen er 
at etablere en klub for bilentusiaster med 
relevante arrangementer og mulighed for 
at få opbevaret og repareret sin klassiske 
bil i fantastiske rammer“. 
   Interdan Holding A/S afslørede detaljer 
om planerne for Kongevejen 79-85A 
først på året 2021. I foråret 2021 gik 
de nye ejere i gang med at indrette det 
gamle Landbrugsmuseum og Virumgård, 
hvor kun stuehuset er tilbage. 
   Der arbejdes på højtryk for at blive klar 
til forsommeren 2023. 
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Irma i Sorgenfri lukker
Brugsen fortsætter i de samme lokaler

I løbet af foråret/sommeren er det slut 
med Irma i Sorgenfri – ja, med Irma i det 
hele taget. 
   På grund af en stærk nedgang i indtje-
ningen de seneste år, har det været nød-
vendigt for Coop at lave en stor ændring 
i butiksstrukturen, der bl.a. medfører, 
at Irmabutikkerne efter næsten 137 år 
lukker.
   Tirsdag morgen kom nyheden til redak-
tionen, og vores første tanke var natur-
ligvis, hvordan det ville gå med Irma på 
Sorgenfri Torv.
   Vi læste at 17 Irma butikker lukker 
helt og frygtede, at Irma i Sorgenfri var 
blandt disse butikker.
   Vi kontaktede butikschefen Martin 
Stannieder, der kunne berolige og for-
tælle, at kunderne i første omgang ikke 
vil mærke ret meget, bortset fra at der 
kommer til at stå Brugsen på facaden.
   Personalet forbliver det samme og 
Irmas brand vil stadig optræde på  mange 
af varerne.

Irma i vore naboområder
Før jul blev Fakta i Virum omdannet 
til en 365 discount. Det var den ene-

Vi traf en del af personalet efter nyheden om, at Irmakæden lukker. Personalet forbliver det 
samme, når Irma skifter navn til Brugsen. På billedet ser du Kenneth, Martin, Benjamin, Mi-
chaela, Anne og Cornelia  

ste i omegnen, men nu får denne butik 
følgeskab af 5 andre 365 butikker . Alle 
Irmabutikker i nærheden bliver omdan-

net til 365 butikker.  Det gælder både i 
Nærum, Holte, Lyngby, Stengårds Alle 
og Bagsværd.

””KENNEDY – USA’s største politiske dynasti”
v/ Anders Agner Pedersen, journalist og forfatter

Anders Agner har gennem mere end ti år 
beskæftiget sig med Kennedy-familien.      
Han har skrevet bøger, lavet podcastse-
rier og shows, samt interviewet flere af 
familiens medlemmer. 
I dette foredrag om Amerikas royale 
familie, fortæller han om nogle af sine 
mange Kennedy-oplevelser og familiens 
fantastiske historie. Læs mere på www.
birgithald.com.

Billetter kan købes  
på  tlf. 5150 0782 
 
eller på 

www.birgithald.com Foredrag i HALDs SALONER på Frilandsmuseets Restaurant: 

Torsdag den 23. feb. 2022 kl. 17.00 - 19.30           
Pris 310,00 (+ gebyr) incl. l anretning, vand, kaffe og quiz

Tekst og foto: Hans-Jørgen Bundgaard
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Virum-Sorgenfri - to verdensmestre på en weekend
Niels Ramberg fik sit mesterskab nr. 98 og Henrik vendelbo vandt i rækken 50-54 år.

Alt mens de nykårne verdensmestre i 
håndbold var i gang med at kæmpe om 
verdensmesterskabet i håndbold fik Vi-
rum-Sorgenfri Bordtenisklub en verdens-
mester ved en turnering i Osman. 
   Niels Ramberg som netop har udgivet 
sin bog ”På vej mod de 100” (mesterska-
ber), nåede ét skridt videre, idet han nu 
har 98 mesterskaber i hus.
   
  Vi har modtaget denne pressemeddelse 
fra Morten Hasselbalck fra Virum Sor-
genfri Bordtennisklub. 
 
   ”Det er ikke tit at Virum kan berette 
om to verdensmestre på en weekend. 
Ikke desto mindre var det det der skete 
ved verdensmesterskaberne for veteraner 
i Oman, som generelt blev en stor succes 
for de danske deltagere.

   Således lykkedes det Virums Henrik 
Vendelbo at vinde guld i rækken 50-54 år 
med en finalesejr over Lorestas Trum-
paukas fra England. 
   Det så dog længe bekymrende ud efter 
et nederlag i 1.sæt og nogle lange,spæn-
dende dueller op til 14-14 i andet, hvor 
Vendelbo fik sat trumf på med sit favo-
ritvåben, det maskerede baghåndsloop, 
som 2 gange fangede englænderen på det 
forkerte ben til 16-14. 
   Det var vendepunktet, og fra dette øje-
blik blev Vendelbo bare bedre og bedre 
og formåede også at tage pippet fra mod-
standeren ved at returnere hans angrebs-
slag med kontraloops fra distancen.

Efter kampen var Vendelbo naturligt glad 
og stolt, men også selv forundret over, at 
han i kampens hede havde udstødt nogle 
høje råb i bare ophidselse. Råbene var 
dog ikke unfair, og modstanderen aner-
kendte også åbent sit nederlag.

   Men der var mere guld i posen til Vi-
rum Sorgenfri bordtennisklub. 
   Niels Ramberg, der tidligere har vundet 
flere EM-og VM -titler havde også spillet 
sig frem til finalen i rækken 75-80 år.
   Modstanderen var kineske Wang Yin, 
kaldet ”the King of pimples”, fordi han 
mestrer at kontrollere specielle gummi-
belægninger, der giver bolden anderledes 
skru. Fra den ene side af battet kommer 
bolden meget hurtigt med overskru og 

fra den anden med kraftig underskru, 
som ofte får bolden til ”at dø”. Mange 
spillere opgiver på forhånd, når de møder 
en sådan modstander.

   Ramberg havde naturligt respekt for 
Wang, som han tidligere har tabt til, og 
som også har slået en kinesisk verdenset-
ter. 
   Men Rambergs force er at læse spillet 
og finde modtræk imod de forskellige 
specielle spillere. Første sæt blev nok 
afgørende. 
   Efter at have haft ikke mindre end 8 
sætbolde lykkedes det Ramberg på den 9. 
at tage sættet 18-16. I andet sæt pres-
sede kineseren mere på og vandt 11-7. 
Ramberg indså, at han ikke kunne vinde 
ved at spille forsigtigt og fik nu loopet 
igennem på de døde kinabolde. 
   Samtidig havde den gamle ræv nogle 
varierede server, som til sidst forvirrede 
Wang nok til at slå hans spil i stykker. 3. 
og 4.sæt endte derfor begge med 11-7 til 
Ramberg”.

Tekst: Hans-Jørgen Bundgaard og Morten Hasselbalck

Henrik Vendelbo - verdensmester i klassen 50-54 år

Niels Ramberg øverst på skamlen i
gruppen for 75-80 år.
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Sorgenfri Social Club holder 
stiftende generalforsamling
Det sker den 8. februar i Villa Vi

Den 18. januar holdt den kommende for-
ening, Sorgenfri Social Club, opstarts-
møde i Villa Vi.
   Det var en blanding af håndplukkede 
venner til de to initiativtagere, Kasper 
Langberg og Michael Østerz men der 
dukkede også et par lokale nysgerrige 
ildsjæle op, for at høre nærmere. 
   Faktisk én, der havde læst om det i 
bladet her.
   Det blev en aften med masser af grin 
og gode idéer, og mødet startede med en 
kort introduktionsrunde hvoraf man kun-
ne se et par tydelige mønstre tegne sig.

De fleste havde et par års udenlands-
ophold bag sig og søgte i forvejen til 
frivillige fællesskaber. Alle boede i 
området, men var nødvendigvis ikke 
barnefødt her.
   En del havde i forvejen en relation til 
hinanden, enten via skolesøgende børn, 
sportsklub og andre fritidstilbud. 
   Fælles for alle var, at man hver især, 
havde gået og tænkt over, at der ikke 
rigtig sker noget i fritiden for årsklasser-
ne 35 til 65
- Så det er interessant at se, hvorledes 
vores store verden er så lille, når man 
borer lidt dybere i andre folks venne-
kreds, og opdager, hvor store person 
sammenfald der egentligt er, siger 
Michael Østerz. 
- Og derfor tror vi, i den kommende 
forening, på at arbejde med personlig  
anbefaling af klubben og forhåbentlig, 
ende op med dedikerede og glade med-
lemmer som virkelig vil det bedste og ud 
fra denne ånd, og kan sikre overlegne, 
nytænkende og super attraktive arrange-
menter, store som små. Derudover, tog 
vi et bevidst valg, ikke at gå ud på de 

sociale medier for at markedsføre vores 
arrangementer men at lade foreningen 
vokse organisk og lade ordet løbe i lokal-
området.
   Snart vil der blive opsat en arrange-
mentstavle i Villa Vi, hvor man kan 
stikke forbi og se hvad der sker i foråret.
   Den stiftende generalforsamling, hvor 
alle interesserede er velkomne og kan 
stille op for en bestyrelsespost, afhol-
des på Villa Vi den 8 februar kl 19.30. 
Forslag til foreningens vedtægter kan 
afhentes på Villa Vi fra mandag 30 januar 
og alle opfordres, uanset etnisk herkomst, 
kønspræferencer eller politisk overbevis-
ning til, at stille op til bestyrelsen.

- Vi stiler i foråret efter at starte bræt-
spils, musikquiz og live musik aftener 
med et par arrangementer pr. måned – vi 
skal nemlig først se hvad huset kan holde 
til,  siger Kasper Langberg. 

- I støbeskeen ligger også filmaftener, 
med kultfilm som Rocky Horror Picture 
Show, Buena Vista Social Club og De 
Skrigende Halse, men vi venter afklaring 
på rettigheds spørgsmål og vi taler lige 
nu med jurister fra KODA om visnings-
form, så vi ikke gør noget forkert. 

- Måske kommer der også en retro 
Club10 aften et par gange om året, men 
de kommer ikke til at blive afholdt på 
en onsdag!” griner Kasper Langberg og 
glæder sig til de mange gode oplevelser. 

- Lige nu, brainstormer vi over flere 
arrangementsformer, og vi er særdeles 
åbne for input efter den stiftende general-
forsamling den 8 februar. Så hvis nogen 
vil tage arrangementsansvar og følge alt 
til dørs, inklusive før- og efterarbejde, er 
vi principielt åbne for alle slags arran-
gementer – vel mødt d. 8. februar i Villa 
VI! 

Af Kasper Langberg
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Ny app hjælper trængte gaskunder

To lokale medborgere har som et hobby-
projekt udviklet en gratis I-phone app, 
som kan hjælpe trængte gaskunder til at 
få en bedre indsigt i deres gasforbrug, 
så de har et godt grundlag for at spare. 
Spar gas har været tilgælngelig seden 
den 1. december 2022 og fået en rigtig 
god respons fra vores brugere indtil nu.

I modsætning til elmålerne i Danmark 
kan gaskundernes målere ikke aflæses 
elektronisk, og for de fleste betyder det, 
at det først er ved den helt nødvendige 
årsaflæsning omkring 1. maj, at man får 
aflæst måleren. 
   På det tidspunkt er årets forbrug allere-
de sket, og så er det for sent at begynde 
at spare. 
   Den nye app Spar Gas hjælper med 
at huske brugeren på at få aflæst af og 
til. Man behøver ikke aflæse præcis ved 
månedens afslutning.
En avanceret algoritme omdanner af-

læsningerne til et simpelt overblik over 
månedligt forbrug ift. normalen og det 
sparemål man har sat sig. 
   Forbrugeren kan med det samme se, 
om indsatsen for at spare giver de ønske-
de resultater, eller om der skal mere til.
   Samtidig regner Spar Gas en prognose 
for hvordan forbruget udvikler sig resten 
af sæsonen. App’en bruger graddage, så 
det tages højde for, at gasforbruget er 
højere i nogle måneder end andre.  
 
HOBBYPROJEKT
Spar Gas er udviklet af to venner som et 
hobbyprojekt.
- Vi arbejder begge med IT, men er et 
sted i vores karriere, hvor det ikke er pro-
grammeringsopgaverne der fylder vores 
dag – og det savner vi, siger Bo Dalberg, 
som til daglig er afdelingsleder i en IT 
arkitekturafdeling.
- Da vi så de høje gaspriser i august, 
kunne vi se en mulighed for at lave 

et simpelt værktøj, som kunne hjælpe 
mange med at få en indsigt, som ellers 
kræver, at man laver store regneark og en 
del research. Det var et projekt, som var 
realistisk som et efterårs-hobbyprojekt, 
siger Peter Rosendahl, som til daglig er 
digital forretningsudvikler.
GRATIS APP
Spar Gas er udviklet til iPhone, og er 
gratis at bruge.
   Spar Gas findes på dette link i Apple 
App Store: https://apps.apple.com/dk/
app/spar-gas/id6443828892

Pressemeddelelse



Side 17Virum-Sorgenfri Avis • 1.februar 2023

Ny lifeflow klinik i Virum
Regressionsterapi – for dig, der gerne vil vide hvorfor.

Som noget nyt tilbyder Malene Siwmark 
hos LifeFlow i Virum nu også regressi-
onsterapi i klinikken. 
   Regressionsterapi… og hvad er så det? 
tænker du måske. Kort fortalt er regressi-
onsterapi en metode til at få indblik i de 
udfordringer i dit liv, som du ikke forstår 
eller kan finde den dybereliggende årsag 
til. 
   Med regressionsterapien går man ind 
og henter erindringer og oplevelser frem, 
som er lagret dybt i din underbevidsthed. 
Og behandlingen hjælper dig med at 
bearbejde og forløse mange af de udfor-
dringer, du kæmper med her i livet.
   Måske er der et tema, der går igen i dit 
liv? Følelser, reaktioner eller fastlåste 
mønstre, som du ”sidder fast i”? Rela-
tioner, der udfordrer dig, mennesker du 
føler en særlig forbindelse til eller en 
bestemt type mennesker, som du møder 
igen og igen? Begrænsende overbevis-
ninger, fobier, angst, kroniske sygdom-
me, lavt selvværd eller andet, du døjer 
med?
   Oplevelser fra fortiden, også dem der 
ligger langt tilbage, kan lagre sig i dit 
ubevidste sind og påvirke dit liv i dag.  
   Formålet med en regression er at gå 
tilbage i tiden for at finde årsagen til dine 
nutidige udfordringer og problemer. Du 
ændrer ikke på fortiden, men du ændrer 
dens betydning for dit nuværende liv og 
den måde, du opfatter dig selv på. 
   Regressionsterapi er en meget effektiv 
behandlingsmetode, hvor du trækker vi-
den, erfaring og indsigt fra fortiden med 
til nutiden. Uden at eventuelle traumer 
og begrænsninger følger med.

”Det var en vild oplevelse! fortæller 
Charlotte Engstrøm, som har fået en 
regression hos Malene. 
”Så mange ting faldt på plads og gav 
pludselig mening i mit nuværende liv. 
Jeg fik et stort HVORFOR forklaret og 
har nu i et par dage gået og reflekteret 
og fundet mening med den situation, jeg 
ønskede at få belyst”     
  En anden, der har prøvet det, Trine 
S., siger efter sin regression at ”det var 
magisk ... og besynderligt at få facilite-
ret et rum, hvor der dukker en erindring 
op, som jeg ikke vidste, jeg havde. Det 

forklarer så mange ting i mit nuværende 
liv!”

Hvis du er nysgerrig og gerne vil høre 
mere om regressionsterapi, kan du 
kontakte Malene på malene@lifeflow.
dk eller på telefon 53394012. Eller læs 
mere på www.lifeflow.dk. Selve Life-
Flow klinikken finder du på Virumgade 
7 i Virum.

Hele februar måned er der introdukti-
onstilbud på regressionsterapi, hvor du 
sparer 500 kr på en behandling.

Pressemeddelelse

Formålet med regression er at gå tilbage i tiden for at finde årsagen til dine nutidige udfor-
dringer siger Malene Siwmark
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Dejligt Åbent Hus på VG – fysisk igen!
Af uddannelsesleder Pia Gars

Lysene var tændt i rotunden, bålfade sat 
ud og stemningen var helt i top. 
   Alle glædede sig til igen at have de 
kommende elever med deres forældre til 
et rigtigt besøg på gymnasiet. 
   Med to virtuelle arrangementer tørstede 
vi alle efter ”den gamle model”. Koret 
havde lige været på Korweekend og 
glædede sig. 
   Gæsterne blev budt velkommen i 
forhallen med et veloplagt kor – de røde 
guider var klar - 22 i alt. I VG-hallen var-
mede vores lærerjazzband op med dejlige 
billeder fra skolens liv i baggrunden. 
   De 1100 stole blev hurtigt fyldt op og 
19.30 stod rektor Mette Kynemund og 

vores elevrådsrepræsentantskab Christof-
fer Hultmann og Mathilde Wheadon klar. 
Parat til at fortælle om optag, dagligdag, 
elevtilbud og de efterfølgende aktiviteter 
rundt på skolen efter introduktionen. I 
hallen fik de besøgende også et indblik i 
årets musical med to store numre:    
   Mamma Mia og Thank you for the Mu-
sic. Efter to år med corona har der været 
fokus på fællesskabet og det har givet 
pote. Elevudvalgene er vokset fra 8 til 16 
udvalg. De fik også mulighed for kort at 
præsentere sig.
   Ude i fagene stod elever og lærere og 
trippede. Glædede sig til at få besøg i fa-
gene igen. Og sikke en aktivitet. Der blev 
vist og fortalt og stillet mange spørgsmål 

i fagene men også til gymnasievejledere, 
talent- og interessetilbud, internationale 
aktiviteter og ikke mindst i Team Dan-
mark-lokalet. I studiesalen var alle elev-
udvalg linet op lige fra Elevråd til skak. 
Sidstnævnte er blevet et rigtig hit på 
skolen. Hver fredag stilles skakbræt op 
i forhallen, og så bliver der ellers tænkt 
sindrige træk. Vores dygtige skaklærer 
Niels Laursen (daglig matematik og 
fysiklærer) mener Covidtiden har skabt 
den store interesse. På lærerværelset sad 
repræsentanter fra alle 1g studieretnin-

gerne klar til at fortælle om grundforløb 
og studieretninger. Det var nogle meget 
veloplagte elever, som var rigtig gode 
til at få gæsterne ind på lærerværelset 
til en god snak om livet som 1g elev. I 
baggrunden spillede vores lærertrio – og 
bidrog til den gode stemning. 
   De kunstneriske fag blev rigtig godt 

besøgt og her tilbyder skolen alle 5 
mulige. Musik, billedkunst, arkitektur og 
design, mediefag og dramatik. 
   I sprogfagene summede det af gloser, 
flag og mange relevante spørgsmål. 
Skal der vælges tysk fortsætter, fransk 
begynder/fortsætter eller spansk be-
gyndersprog? Både kunstnerisk fag og 
sprogvalg skal vælges samtidig med 
ansøgningen.
   Da klokken var ca. 21.40 samledes 
elever og lærere til en sodavand og en 
snak om den dejlige aften. Som en af 1g 
elever udtalte: ”det var da en hel magisk 
aften”. Og det var det. 
   Nåede man ikke Åbent Hus den 12. 
januar, er der mulighed for at besøge 
skolen. Vi tager stadig imod besøg af 
besøgselever helt ind til den 8. februar. 
Tilmelding på VG´s hjemmeside https://
intra.virum-gym.dk/VGSkoleVisit2022.
aspx.

Gæsterne blev budt velkommen i forhallen af 
et veloplagt kor

Der var stort fremmøde ved åbent hus på 
Virum Gymnasium

Rektor Mette Kynemund fortalte om dagligda-
gen på VG
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Nyt fra kommunen

Brug for en beholder til pap?
Flere end 4.100 kunder i villa/rækkehus 
har bestilt en beholder til pap, så de kan 
sortere endnu mere derhjemme. 
   Den har samme farve og størrelse 
som 2- og 4-kammerbeholderen, og den 
bliver tømt samme dag, du får hentet 
storskrald. Du kan selvfølgelig stadig 
aflevere pap på genbrugsstationen eller 
bundte det og sætte det til storskrald.
   Du kan bestille beholderen via dette 
link: https://ltf.dk/.../bestil-papbehol-
der-havebeholder-eller...
   Bemærk, at det primært kun er privat-
ejede rækkehuse, der kan bestille behol-
deren. Rækkehuse under boligselskaber 
har i de fleste tilfælde fællesopsamling 
af storskrald og derfor ikke individuel-
le beholdere. Er du i tvivl, kan du evt. 
kontakte forsyning@ltf.dk

Spar på bade og toiletskyl
En gennemsnitlig familie i Lyngby-Ta-
arbæk bruger ca. 280 liter vand for om 
dagen, oplyser Lyngby-Taarbæk Forsy-
ning. 
   De mange liter vand går til forskellige 
ting, men størstedelen af vandet forbru-
ger vi i forbindelse med bade og toilet-
skyl. Måske det især er her, det er værd 
at sætte ind, hvis du gerne vil mindske 
dit vandforbrug? 
   Faktisk er det kun 7% af vores rene 
drikkevand, som vi bruger til at drikke 
eller i forbindelse med madlavning.

Bøger bliver til æggebakker
Smider du bøger i papir-containeren på 
genbrugsstationen, bliver papirfibrene 
genanvendt, f.eks. ved at blive omdannet 
til æggebakker og toiletpapir. 
   Så næste gang du er ved at lave ægge-
kage, kan du jo spekulere over, om dine 
æg mon har været i selskab med Halfdan 
Rasmussen eller Fjodor Dostojevskij. 

Tøj med historier
Udstillingsåbent onsdag den 8.2. 16:00 
-17:00, Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv
   Tøj og tilbehør er fulde af historier. De 
indeholder personlige minder, spejler den 
nationale historie, og er en spændende 
indgang til lokalhistorien.
   Husker du for eksempel den høn-
sestrikkede trøje med holdning, ven-
tekjolen, familiens dåbskjole med alle 
navnene eller murerskjorten?  
   Udstillingen tager dig med på en rejse 
igennem 100 års historie illustreret 
gennem beklædningens verden og viser 
et udvalg af sjove, finurlige tøjstykker 
og effekter fra Stadsarkivets samling og 
borgernes egne bidrag.

Alle skoler og medlemsvirksomheder 
af Science City Lyngby inviteres til at 
deltage i årets Science Festival, der har 
fokus på at etablere skole-virksomheds-
samarbejder i naturvidenskabens tegn.
   Som de foregående år, skydes festiva-
len i gang med en speeddating mellem 
skoler og virksomheder, hvor repræsen-
tanter fra skoler og virksomheder i løbet 
af korte bordrunder fortæller om deres 
behov, muligheder, ideer og ønsker for 
samarbejde.
   Speeddating-sessionen finder sted:
Tirsdag den 14. marts 2023 kl. 9.00-
12.00 hos Topsoe, Haldor Topsøes Allé 
1, 2800 Kongens Lyngby

Science Festival 
Elever og virksomheder mødes 
til ”speeddating”

Af Kim Engelbrechtsen
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Mølleåen foret med gran
Tekst og foto: Kim Engelbrechtsen

På min yndlingstur ved Mølleåen så jeg 
forleden, at der langs bredderne er lagt 
gran ud som en slags kystsikring. Smart 
og dekorativt genbrug af juletræer.

Kløverstien på Top-10
Den 16 km lange vandre- og løberute i 
Dyrehaven og Jægersborg Hegn hitter, 
når vi søger oplevelser i naturen, viser 
opgørelse fra Naturstyrelsen
   Kløverstien går gennem den gamle 
skov og de åbne landskaber. Ruten er på 
16 km. og er afmærket med sorte kløver-
symboler.
   Naturstyrelsens opgørelse viser de 10 
mest besøgte sider på guiden udinaturen.
dk i 2022. Kløverstien i Dyrehaven lig-
ger som nummer 7 på denne liste.

Niels-Kristian signerede bøger

Bihns skifter ejer
Bihns Pizzaria på Sorgenfri Torv har fået 
nye ejere og hedder nu Pizze Pomodoro.
   Vi talte med den nye ejer Emrah Gur-
kan som ville lægge stilen om for sin nye 
forretning. 
   Emrah har tidligere drevet en lignende 
forretning i Fuglebjerg ved Slagelse og 
har også drevet forretning flere steder 
i København, hvor han i øvrigt selv er 

bosiddende.
   Emrah vil udover Pizza generelt have 
fokus på det italienske køkken og glæder 
sig til sommer hvor udeserveringen 
starter.   
   Her vil han koncentrere sig om nogle 
spændende små anretninger man kan 
nyde på terrassen med et glas koldt 
hvidvin til men mere om det når den tid 
kommer.
   Generelt er forretningen shinet op og er 
nu lys og venlig. Emrah og hans persona-
le glæder sig til at byde velkommen til.

Lørdag var vor egen journalist på vores  
historiske stof Niels-Kristian Petersen på 
besøg hos Greens boghandel i Sorgenfri 
for at signere sin egen bog ” Lyngby som 
det var engang - og nu” 
   Arrangementet var et stort tilløbsstyk-
ke - mere end 50 købte og fik signeret 
en bog i de to timer, Niels-Kristian var 
til stede. Blandt andet kom borgmester 
Sofia Osmani forbi. Hun har skrevet 
forordet til bogen.

14.919 kr.   
- blev indsamlingsresultatet da Virum 
Gymnasium afholdt danmarksindsamling 
i lørdags..  
   Redaktøren var til stede og oplevede et 
par gode musikindlæg fra et af skolens 
egne band og var også heldig i lodtræk-
ningen, hvor gevinsterne var velvilligt 
sponsoreret af byens handlende.
Du kan stadig nå at donere penge til 
Danmarksindsamlingen se mere på side 
6 her i avisen.
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Tortillas med fyld 
(mexicanske pandekager for vegetarer)

Tortillas med fyld er ikke kun for vegeta-
rer, det er for alle, der ønsker et velsma-
gende måltid uden kød. 
  
Det er noget, vi selv afgør, om det er det, 
vi ønsker. Der er så mange gode råd om, 
hvad vi skal spise, og hvad vi ikke må. 
Jeg går bare efter at få en alsidig kost 
uden forbud, og så må det også gerne 
smage godt. 
 

Her er, hvad der er købt ind til retten i 
tilfældig rækkefølge. Jeg regner med 
mindst 2 tortillas til hver. 

Frisk babyspinat, en dåse sorte bønner, 
en lille dåse mejs, et lille glas taco sovs, 
Taco spice mix, som bruges med forsig-
tighed, da det godt kan være lidt stærkt 
og til sidst en squash, en spansk peber, et 
løg og revet cheddarost. 
   Til at ”pynte” kan vi bruge koriander, 
avocado og crème fraiche og evt. en 
lime.  

 
Det hele blandes på en stegepande. Løg, 
squash og spansk peber skæres i tern 
og steges først noget tid. Så følger de 
øvrige råvarer, og til sidst babyspinat. 
Samlet tid på panden 20 – 30 minutter.  

 Det færdige fyld pakkes i pandekagerne, 
som lægges i et ovnfast fad. De pakkede 
pandekager drysses med revet cheddarost 
efter behag og pyntes med lidt koriander. 
Retten skal varmes i ovnen ca. 15 minut-
ter til osten er smeltet.

 
Her er så to færdige pandekager med 
fyld og smeltet cheddarost. De er pyntet 
med avocado, crème fraiche og lidt Taco 
sovs. Der er også en kvart lime til at 
presse over retten. 
Håber du synes om den. Det kan godt 
være, at jeg går lidt for meget i detaljer. 
Der er masser af lignende forslag på 
nettet.  
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Af Kim Engelbrechtsen

Et torv i forfald!

Hyggeligt torv, ikke sandt? Jo, på afstand 
ser Sorgenfri Torv da nydeligt ud med 
de lave bygninger med højhusene som 
kontrast. Den tidligere biblioteksbygning
er også ok - set langt fra.
   Men tager man luppen frem og går 
bygningerne efter i sømmene, tegner der 
sig et andet billede. Et billede af for-
fald. Herunder er nogle billeder af dette 
forfald. 
   Men hvorfor står det sådan til? Hvorfor 
sker der ikke noget, før bygningerne 
falder sammen? 

Man har talt om, hvad der skal ske med 
torvet i 20 år, der er lavet flotte (og 
sikkert dyre) arkitekttegninger, og der er 
holdt et utal af møder. 
   Der har været talt om, at man burde 
fjerne de lave bygninger og bygge et mo-
derne etagebyggeri, hvilket har medført 
protester fra en borgergruppe, der ønker 
at bevare det lave byggeri, fordi det ad-
skiller sig fra andre byers mere kedelige 
bytorve. 
   Der er opstået en gordisk knude om-
kring, hvad der skal ske med torvet, og 

ingen ønsker at løse knuden. Ejerne og 
kommunen virker komplet ligeglade 
med torvets fremtid. 
   Jeg tror, at kommunen er blevet 
skræmt ved tanken om etagebyggeri 
efter at Hummeltofteparken (i folke-
munde kaldet ”øjebæen”) blev opført.    
   Kommunen burde i øvrigt aldrig have 
tilladt placeringen  helt ud til vejen. 
   Hvis byggeriet havde været rykket 
10-15 meter væk fra vejen med en 
græs, træer og buske foran, ville det  
have gjort sig bedre i omgivelserne. 

Gennemtæring, rådne planker, grafitti og smadrede ruder er tydelige tegn på forfald. Hvornår gøres der noget?
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Rubrikannoncer
 

Støt det lokale handelsliv Byens billigste annoncer
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Gennemtæring, rådne planker, grafitti og smadrede ruder er tydelige tegn på forfald. Hvornår gøres der noget?
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GRINEREN
Lidt sjov skal der være
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