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redaktionen på

Vores kære mor, svigermor og mormor

Bodil Greve
har fået fred

Bisættelsen sker fra kapellet på Lyngby Park Kirkegård
fredag den 8. oktober kl. 14.30

På familiens vegne
Lone og Katja

I stedet for evt. blomster ønsker vi, at man sender et beløb
til Sankt Lukas Hospice, 5010 1231715

mrk. HOSPICE Bodil Greve

Anett Møller TaasingeSteen With Kenneth Sørup

Grundlagt 1933 - 3. generation

Gasværksvej 12
 2800 Kongens Lyngby

voresbedemand.dk

Tlf. 4587 1235

Lyngby - Lundtofte - Virum - Sorgenfri
Personlig og professionel rådgivning  -  Stilfuldt og økonomisk

Træffes døgnet rundt • Aftaler træffes gerne i deres eget hjem

Kirsten Lehmann
* 30. august 1934    ✝ 2. oktober 2021

er stille sovet ind

Bisættelsen finder sted i Søllerød Kirke
fredag den 8. oktober kl. 13.00

Kirker
Gudstjenesteliste for Lyngby-Taarbæk 
søndag den 10. oktober 2021
19. søndag efter trinitatis

Lundtofte Kirke 
kl. 10.30 Sidsel Lervad  
 Hansen

Geels Kirkesal 
kl. 10.30 Pernille Bach- 
 Mortensen

Taarbæk Kirke 
kl. 10.30 Jørgen Demant  

Stengård Kirke 
kl. 10.00 Jakob Ulrik  
 Hansen

Lyngby Kirke  
kl. 10.30  Julie K.  
 Goldschmidt  

Christianskirken 
kl. 10.00 Lisa Tikkanen  
 Pagh

Sorgenfri Kirke 
kl. 10.00  Kathrine Holme  
 Johannesen

Virum Kirke 
kl. 10.00 Kristian Tvilling 

Lyngby Baptistkirke 
kl. 10.00 Jan Kornholt /  
 Cafégud- 
 stjeneste

Lyngby Frikirke 
kl. 14.00 Bente Skov

Skt. Knud Lavard 
kl. 10.00 Højmesse  
kl. 13.00 English mass

Nærum Adventistkirke 
kl. 11.15 Michael Bidstrup

Lørdag 9. oktober

Søren "Sudi"
Strandgaard

Thomsen
[ 28. september 1954
] 22. september 2021

Mads, Lis
og familie

Vores kære FammiOlde

Ingrid Olga Emilie Larsen
* 27. januar 1928    †  28. september 2021

Familien

Bisættelsen finder sted fra Sorgenfri Kirke
torsdag den 7. oktober kl. 12.00

DøDe
Uddannede og certificerede bededamer 
KATHRINE KJÆRGAARD  
CHRISTINA GAUGUIN     
MARIANNE HØJER    
LONE ANDERSEN 

Virum tlf. 45 83 45 30  ·  Hellerup tlf. 39 65 45 30 

Grønnevej 83, 2830 Virum             
Callisensvej 5, 2900 Hellerup

Få personlig og kvalificeret
rådgivning hele døgnet

www.elholmbegravelse.dk

Når De har brug for os, er vi der altid 
– også søn- og helligdage ...

Christian Uldahl 
Katrine Uldahl 
Anne Uldahl 
– eksaminerede bedemænd 

4542 0788
Kongevejen 325, Holte

4583 0788
Jægersborgvej 1, Kgs. Lyngby

www.uldahl-begravelse.dk

Familiefirma gennem tre generationer

Nu, hvor 
konfirmand-
tiden kommer
Det er den tid på året, hvor konfir-
manderne begynder til undervis-
ning inden deres store dag på den 
anden side af årsskiftet

SIDEN foråret har det været 
Ole Andersen, der har siddet 
i direktørstolen som admini-
strerende direktør for Dyre-
havsbakken. Hans første som-
mersæson i sit nye job er vel-
overstået, og nu bliver tanker 
og kræfter rettet mod de kom-
mende sæsoner.

8. oktober fylder han 60 år. 
”Når man fylder 60 år, må 

man godt reflektere lidt, og 
når man

 sidder herude og ser, hvad 
Bakken er for en størrelse, så 
kan man ikke lade være med 
at være imponeret over Bak-
kens tiltrækningskraft, som vi 
også har set under Covid-19," 
siger Bakkens administreren-
de direktør, Ole Andersen.

Udviklingen af verdens æld-
ste forlystelsespark nord for 
København skal udvikles med 
respekt – netop for sin unikke 
historie samt placering midt i 
Dyrehaven.

”Mine ambitioner er blandt 
andet, at vi hele tiden skal sør-
ge for, at vi er relevante for det 
utrolig brede publikum, som 
Bakken tiltrækker. Jeg er selv 
kommet på Bakken som ung, 
dernæst som familiefar, og nu 

er jeg med mine 60 år havnet i 
den ældre kategori. Vores mål 
er at stimulere de mange mål-
grupper og fylde Bakken op 
– hele dagen, hele året,” siger 
Ole Andersen.

Med en veloverstået første 
sommersæson for Bakkens 
direktør, ser Ole Andersen nu 
frem mod både efterår og jul 
på Bakken.

Inden Ole Andersen kom 
til Bakken var han fra 2014-
2019 direktør hos DanHostel 
og inden da - fra 1999-2013 - 
salgs- og marketingdirektør i 
Wonderful Copenhagen.

Ole Andersen er uddannet 
cand. merc fra Handelshøjsko-
len i København. Han er gift 
med Annette og har Sofus og 
Ida fra et tidligere ægteskab. 

60 år

Direktør Ole Andersen.

NAVNE 65 år. En menneskeal-
der. En helt anden verden. Men 
så lang tid er der nu gået, siden 
Virum-parret, det pensionere-
de overlærerægtepar, Grethe 
og Tom Wiegandt, sagde ja til 
hinanden.

De blev viet i Ålholm kirke 
13. oktober 1956 og kan altså 
nu fejre deres krondiamant-
bryllup. En milepæl som ikke 
mange når at opleve.

Grethe og Tom Wiegandt 
har boet i Virum i lige så lang 
tid og er kendt og påskøn-
net af rigtig mange i kommu-
nen. Deres 40-årige virke ved 
henholdsvis Hummeltofte og 
Lundtofte skoler gør, at adskil-
lige generationer af unge men-
nesker i kommunen har brugt 
hovedparten af deres skoleår 
under parrets kyndige vejled-
ning. Særligt i matematik men 
også i alt fra historie, gymna-
stik over hjemkundskab og 
specialundervisning.

De var også begge særde-
les aktive idrætsledere i kom-
munens nordiske venskabs-
udveksling, og der er næppe 
tal på de mange børn og unge, 
der var med på atletikkens ture 

Lokalt par fejrer 
krondiamantbryllup
Grethe og Tom Wiegandt har boet i Virum i lige så lang tid, som de har væ-
ret gift, og her er man også velkommen på dagen 13. oktober.

Nu 87 og 88 år gamle er bentøjet ikke 
helt, hvad det var engang, men krondia-
mantparret har da blandt andet stadig 
et par af Ældresagens postruter. Pri-
vatfoto 

Grethe og Tom Wiegandt blev viet i Ålholm kirke 13. oktober 1956 og kan derfor 
nu fejre 65 års bryllupsdag. Privatfoto

Signe Steffensen

TORSDAG lagde Virum Gymna-
sium lokaler til, da Science City 
Lyngbys Bæredygtighedspris 
blev uddelt for første gang.

Det var en anden af kom-
munens ungdomsuddannel-
ser, der løb med sejren, nemlig 
U/NORD, der siden 1. august 
har kunnet kalde sig Ver-
densmålsskole.

U/NORd var nomineret sam-
men med tre andre kandidater 
Maersk Drilling, DTU Sommer 
Science og Microsoft, og det var 

mange forskelligartede bud 
på bæredygtige initiativer, der 
kom fra de fire kandidater.

Maersk Drilling har bran-
chens mest ambitiøse mål i 
forhold til energireduktion på 
deres borerigge. Microsoft har 
under corona lavet webinarer 
for de ansatte for at styrke fæl-
lesskabet ved at få dem til dyr-
ke deres egne grøntsager og 
spise mere grønt og DTU har 
med deres Sommer Science 
fået børn og voksne til at tale 
sammen om bæredygtighed 
gennem fælles oplevelser. Men 

det var altså U/NORD, der i sid-
ste ende vandt for deres brede 
indsats, der både handler om 
de fysiske, faglige og admini-
strative rammer. En indsats, 
der nu betyder, at de kan kalde 
sig Verdensmålsskole.

Inspiration til andre
For direktør i Science City 
Lyngby Marianna Lubanski 
handler prisen frem for alt om 
at synliggøre grønne tiltag på 
tværs af sektorer i Lyngby-Ta-
arbæk.

”Vi vil gerne bidrage til at 

tydeliggøre, hvor og hvor-
dan Lyngby-Taarbæks små og 
mellemstore virksomheder 
og organisationer deltager i 
den grønne omstilling,” sagde 
Marianne Lubanski.

Prisen blev overrakt af for-
mand for juryen Adm. Direk-
tør i Lyngby-Taarbæk Forsy-
ning Flemming Horn Nielsen. 
Sammen med sine kolleger i 
juryen har han haft den svæ-

re udfordring at finde en vin-
der blandt de meget forskelli-
ge initiativer.

De indsendte bidrag blev 
vurderet ud fra tre kriterier. 
For det første, deltagelse (man-
ge aktører gør noget sammen), 
dernæst effekt og skala og sid-
ste men ikke mindst rollemo-
dellen, hvilket indebærer at 
være det gode eksempel, som 
andre kan lade sig inspirere af.

Et sådan eksempel  mente 
juryen netop at U/NORD var, 
så i sidste ende var det Uddan-
nelsesdirektør for U/NORDs 
merkantile erhvervsuddan-
nelser, Lyngby Handelsskole 
Thomas Mikkelsen. Og Pernil-
le Bogø Bach, Rektor på Lyng-
by Gymnasierne, U/NORD, der 
kunne modtage prisen, og den 
lille hoptemist, der fulgte med 
æren.

U/NORD bliver 
første vinder af ny 
bæredygtighedspris

Overrækkelse Science City Lyngby Bæredygtighedspris

Bæredygtighedsprisen er et nyt initiativ under Science 
City Lyngby. Formålet med prisen er at blive klogere på 
og dele viden om, hvordan Vidensbyens medlemmer bi-
drager til den grønne omstilling.

Kirkeklumme

Af sognepræst Stephan Wung-
Sung de Fønss, Lundtofte Sogn

KLUMME Jeg har med glæde 
set frem til denne uge. Selv-
om jeg er utrolig glad for 
mit arbejde som præst på 
alle tider af året, så er der nu 
noget særligt ved denne tid. 
For i denne uge begynder 
de kommende konfirman-
der til undervisning.

Selvom jeg er nylig præst 
i Lundtofte, så er konfir-
mandundervisning ikke helt 
ukendt for mig. Derfor er det 
nu stadig noget særligt, når 
en ny årgang begynder. Det 
er sikkert den samme følel-
se, som lærere oplever, når et 
nyt skoleår oprinder. Og det 
er nok nogle af de samme 
tanker, der løber igennem 
deres hoveder, som også 
kører igennem mit: ”Har 
jeg nu helt styr på antallet?” 
”Kan jeg nu huske alle deres 
navne?” og ”Hvad skal vi lave 
til undervisningen?”

Antallet løser nok sig selv. 
Ligesom det sikkert hjælper 
at få sat ansigter på konfir-
manderne, så jeg kan lære 
deres navne. Men hvad skal 
vi lave?

Det lader til, at der er lige 
så mange tilgange til konfir-
mandundervisning, som der 
er præster. Nogle improvise-
rer fra gang til gang. Andre 
har store og forkromede 
undervisningsplaner, som 
skal følges til punkt og prik-
ke fra dag ét til konfirmati-
onsdagen oprinder. Mens 
andre igen ligger et eller 
andet sted midt imellem.

Jeg tror mest af alt, at jeg 
er ved at finde min egen til-
gang. For hvis der er noget, 
jeg har lært ved at undervi-
se konfirmander, så er det, 
at det er sjældent, at under-
visningen går helt, som jeg 
har planlagt og forberedt. 

Når jeg har udtænkt en akti-
vitet og inddelt konfirman-
derne i grupper, så dukker 
det beregnede antal ikke 
op. Hvis jeg vil vise dem 
noget på YouTube, så har 
netværket det med at svigte. 
Nu lyder det som om, at der 
kun er rent kaos i konfirma-
tionsundervisningen. Det er 
der slet ikke. Oftest går det 
som jeg vil i hvert fald på det 
overordnede plan.

For min pointe er, at kon-
firmandundervisningen på 
mange måder er et mikro-
kosmos og spejling af vores 
liv og hverdag. Forstået på 
den måde, at vi mennesker 
på utallige områder lever, 
agerer og reagerer i en vek-
selvirkning med vores med-
mennesker. Akkurat som vi 
mennesker på lige så man-
ge områder lever, agerer og 
reagerer i samspil med vores 
omgivelser, både de menne-
skelige og de, der ikke er det.

For selvom man forsøger 
at lægge en generalplan for 
livet, eller hvis man improvi-
serer sig igennem det, så bli-
ver det sjældent som forud-
set, håbet eller ønsket. Men 
det gør nu ikke noget. For 
livet ville blive enten meka-
nisk eller for usikkert, hvis 
jeg skulle planlægge eller 
improvisere mig igennem 
det. Så jeg vælger noget 
nogenlunde midt imellem 
for at få det hele med.

Sognepræst Stephan Wung-Sung 
de Fønss, Lundtofte Sogn er klar til 
at undervise de kommende konfir-
mander.

til både Stockholm, Vantaa i 
Finland og Askim i Norge.

Ildsjælene brænder stadig
Som mange andre ildsjæle har 
de selvfølgelig også engage-
ret sig i alt muligt lokalt. Lige 
fra menighedsrådet i Virum, 
hvor Grethe sad i en årrække, 
over lokal velgørenhed i Lis 
Møller-regi til Toms korsang 
og mangeårige tillidsposter i 
både grundejer- og beboerfor-
eninger. Et par af Ældresagens 
postruter står såmænd stadig 
på programmet for parret. 

Nu 87 og 88 år gamle er 
bentøjet  ikke helt, hvad det 
var engang, men udover de 
daglige gåture svømmes der 
stadig 10 ugentlige baner i 
Fuglsanggårdbadet. Ligesom 
det kun er to år siden, de sidst 
spillede med i badminton-
klubbens klubmesterskab i 
mixed double - hvor de dog i 
parentes bemærket måtte se 
sig slået i old boys-rækkens 
finale.

Ja, konkurrenceånden lever 
stadig i bedste velgående. 
Ellers intet over og intet ved 
siden af familien – den sættes, 
i form af børn og børnebørn, 
over alt andet til glæde, til 
gavn og til hyggeligt samvær.

Gæster velkomne på dagen
Den store dag ”forbipasseres 
i fornøjelighed” i hjemmet i 
Virum, hvor eventuelle gæster 
er velkomne både formiddag 
kl. 10-12 og eftermiddag kl. 
15-17. Mærkedagen festlig-
holdes ellers med familie og 
venner til weekenden.  jesl


