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Så er det igen blevet forår og tid til den 
årlige Seniorfestival, hvor vi sammen 
med frivillige foreninger og alle jer, der 
deltager sætter fokus på livet som senior 
og inspirerer til et godt og aktivt seniorliv 

– fuld af glæde, trivsel, venskaber og fællesskaber. 
Festivalen byder bl.a. på muligheden for at snuse 
til flere af de mange gode tilbud, der findes for 
seniorer i vores område.

 Uden frivillighed, ingen seniorfestival. Senior-
festivalen er ligesom de foregående år blevet til i 
et meget tæt samarbejde med lokale foreninger, 
organisationer, frivillige og kulturelle institutioner. 
Sammen har vi skabt en festival fuld af arran-
gementer for dig, som søger fysisk udfoldelse, 
kreativitet, kulturelle oplevelser, ny viden og/ eller 
nye fællesskaber og relationer. Vi håber, at vi med 
programmet kan inspirere og vise dig nogle af 
de mange forskellige tilbud i Lyngby-Taarbæk. 
Bredden i programmet afspejler den bredde, der 
er blandt vores frivillige foreninger og organisa-
tioner, som gør en kæmpe indsats. Tak for jeres 
indsats – I er uundværlige!  

Årets Seniorfestival løber af stablen fra den 8. juni 
med en stor åbningsfest på bibliotekspladsen 
foran Stadsbiblioteket. Fredag den 17. juni lukker 
vi festivalen med en afslutningsfest på Lindegår-
den. I den mellemliggende periode vil der være 
mange arrangementer på forskellige lokationer 
rundt i kommunen. Læs om programmet her i 
indstikket eller på www.seniorfestival.ltk.dk.

Målgruppen
Målgruppen er alle seniorer i Lyngby-Taarbæk 
Kommune. Du kan deltage i lige så mange ar-
rangementer, som du har tid og lyst til. Nogle 
arrangementer kræver tilmelding, andre møder 
du blot op til. Der åbnes for tilmelding fredag den 
27. maj kl. 10.

Vi glæder os til at se dig.

På vegne af arrangørerne
borgmester Sofia Osmani og formand 
for Kultur- og Fritidsudvalget Casper Strunge

– eller også er det bare 
deromkring, at vi for alvor 
indser, at vi skal til at leve 
det. Undersøgelser viser, at 
de mest tilfredse danskere 
er dem, der er fyldt 60. Når 
børnene er landet det rig-
tige sted, og arbejdslivets 
udfordringer fylder mindre, 
kan vi sætte fokus på det 
gode liv, og det gør danske 
seniorer. De rejser, de dater, 
de handler på nettet, og de 
lapper alle former for kultur 
i sig. Ofte i fællesskab med 
andre, for det gode ældre-
liv handler i høj grad om 
fællesskaber. Om at byg-
ge fællesskaber, hvor man 
kan dele både glæde og 
bekymring. Være sammen 
om alt det, man gerne vil nå 
og bygge en bro, så man 
ikke er alene, den dag man 
er afhængig af andre. Kom 
med og vær fælles om en 
god oplevelse, når livsstil-
sekspert Christian Grau 
kigger nærmere på livsstil, 
drømme og fællesskaber i 
seniorlivet. 

Vi glæder os til at se dig.

Livet 
begynder 
ved de 50...

Vær med til at fejre 
det gode seniorliv
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Velkommen til 

SENIORFESTIVAL 2022

8. juni 
kl. 16 

Bibliotekstorvet
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Kom og vær med, når det igen går løs på bib-
liotekstorvet i Lyngby fra onsdag den 8. juni 
kl. 14. Borgmester og formand for Kultur- og 
Fritidsudvalget åbner festivalen og derefter vil 
Gasbox Duo med René Hejdmann som forsan-

ger sørge for god stemning med musik af Kim 
Larsen og Gasolin.  

Har du lyst til mere, kan du, når musikken 
ophører, vælge mellem tre forskellige oplevelser; 
et oplæg om “Livsstil, drømme og fællesskaber 

i seniorlivet”, ølsmagning med alkoholfrie øl mv. 
eller en historisk gåtur i og omkring Sorgenfri 
Slotspark. 

Vi byder på kaff e, the, vand og lidt godt til ganen 
til de første 200 gæster.     

Vi søger løbende at forbedre på konceptet for Seniorfestivalen. 

Giv os din feedback på årets Seniorfestival og deltag i 
lodtrækningen af to årskort til Sophienholm. 

Deltagelse sker ved at besvare de ris og ros-kort, der findes til 
vores arrangementer. Vinderen får direkte besked.

Seniorfestival skydes i gang med stor fest

Seniorfestivalen har fokus på sociale 
fællesskaber, hyggeligt samvær og gode 
oplevelser med ligestillede. 
Vi vil med festivalen også gerne 
være med til at skabe nye netværk og 
relationer samt inspirere til en sund og 
aktiv livsstil, helt i tråd med vores 
ældre- og sundhedsstrategier. 

VI UDDELER 200 
FESTIVALARMBÅND 
PÅ ÅBNINGSDAGEN 

– OG SÅ LÆNGE VI HAR 

Se hele 
programmet 
på side 11-16

VIND TO ÅRSKORT TIL SOPHIENHOLMVIND TO ÅRSKORT TIL SOPHIENHOLM



Fremtiden som pensionist kan for 
mange være en af livets store ud-
fordringer – for hvad skal dagen nu 
bruges på, og hvordan vedligeholder 
man fællesskaberne? Disse spørgs-
mål forsøger Lyngby-Taarbæk Kom-
mune at hjælpe med og har derfor 
bl.a. et samarbejde med den digitale 
platform Boblberg.dk. 

Boblberg.dk fungerer som en 
digital opslagstavle, hvor borgere 
i kommunen kan skabe nye relati-
oner og fællesskaber på tværs af 

fælles interesser. Det kan være 
alt fra nye venskaber, en gå-
makker, læse-, mad- eller 
strikkeklub, reservebedste, 
et sted at være frivillig el-
ler noget helt andet. Lige 

nu har over 5.000 borgere 
i Lyngby-Taarbæk Kommune 

tilknyttet sig platformen. 
Mød Boblberg på Seniorfestivalen 

og hør mere om, hvordan du kan 
bruge platformen.

Læs her om Hanne på 79 år fra Lyng-
by-Taarbæk, der har brugt Boblberg 
til at finde nye fællesskaber: 
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Seniorer fi nder ind 
på digital platform 

Et godt seniorliv kan 
være mange ting
I Lyngby-Taarbæk Kommune har vi ikke 
svaret på, hvordan et godt seniorliv ser ud 
for den enkelte, men vi vil gerne være med 
til at skabe rammerne for, at du kan leve et 
godt og aktivt liv. Et aktivt seniorliv fremmer 
god livskvalitet, et bedre helbred og giver 
smil på læben. Derfor er trivsel, livskvalitet 

og gode relationer i fokus i vores arbejde. 
I løbet af Seniorfestivalen har du mulighed 
for at møde flere af os medarbejdere, når vi 
byder ind med en lang række af forskellige 
arrangementer. Vi står klar til at få en god 
dialog med dig om de emner, der optager 
dig i din hverdag. Mød os f.eks. 

Hanne måtte efter 
23 år stoppe på sit 
dejlige job pga. 
nedskæringer, 
hvilket viste sig at 
blive en vanskelig 
periode for hende 
at komme over. Hun 
valgte at strikke sig ud af “krisen” og fa 
ndt på Boblberg en strikkegruppe, som 
strikker til gode formål. De er ti kvinder, 
som strikker i gruppen og mødes hver 
onsdag i tre timers tid, hvor de strikker 
lommevenner til ambulancerne til trøst 
for små børn. De strikker også forskelli-
ge ting som huer, halstørklæder, sokker, 
trøjer m.m. til gavn for socialt udsatte. 
Over strikketøjet og en kop kaff e går 
snakken om løst og fast. Så det er ikke 
kun strikning, der er kommet ud af det, 
men også nye venskaber.

�������������������
Morgengymnastik kl. 9.00-9.45 
i Sorgenfri Slotspark v. Brobyggerne

�������������������
Åbent hus i Aktivitetscenter Baunehøj 
kl. 11-13

�������������������
Mød kommunens Forebyggelseskonsulenter 
og Brobyggere i Virum kl. 10.30-12.00

��������������������
Åbent Hus til yoga/styrke hold v. aktivitetscen-
termedarbejder Dorthe Hansen kl. 13.15-14.30

��������������������
Mød kommunens Forebyggelseskonsulenter 
og Brobyggere i Hjortekær kl. 10.30-12.00

��������������������
Åbent Hus i litteraturgruppe v. aktivitetscenter-
medarbejder Tina Christensen kl. 13.00-14.30

��������������������
Åbent Hus til qi gong v. Kirsten Holmer, 
Brobygger kl. 13.30-14.30

Har du lyst til at spise din 
frokost i en af kommunens 
caféer.

Her kan du købe dagens 
lune frokostret, en bi-ret, 
smørrebrød og drikkevarer 
til fornuftige priser. 

Caféerne drives af DKM 
– Den Kommunale Mad-
service – og maden kom-
mer frisklavet fra køkkenet 
beliggende på det enkelte 
plejecenter.

På Plejecenter Virumgård 
og Bredebo Plejecenter hol-
der caféen åbent alle dage 
fra kl. 11.30 til 13.00.

På Plejecenter Solgården 

og Baunehøj holder caféen 
åbent alle hverdage fra kl. 
11.30-13.00

Caféerne benyttes også 
til aktiviteter og arrange-
menter i løbet af året. Du kan 
følge med i, hvad der sker på 
plejecentrenes hjemmesi-
der. I Seniorfestivalen kan du 
besøge caféerne og deltage 
gratis i forskellige koncerter 
eller være med, når der by-
des op til dans. 

Flere af arrangementerne 
afholdes af plejecentrenes 
venneforeninger. 
Se mere om arrangementer-
ne i programmet. 

Nyd din frokost i 
caféerne på plejecentrene

Kom og besøg 
caférne på 
Senior-

festivallen

8. juni 
kl. 16
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Frivilligheden blomstrer  
i Lyngby-Taarbæk

Frivilligcentret  
– en platform for  
frivillighed og selvhjælp

Kom og  
mød os i  
Frivilligcentret

Der er nok lige så mange grunde til at være 
frivillig, som der er frivillige. Frivillighed og del-
tagelse i frivillige fællesskaber er en god måde 
at få og opretholde en stor og alsidig om-
gangskreds og møde andre engagerede men-

nesker. Fx når børnene flytter hjemmefra, efter 
en skilsmisse, ved afslutning af arbejdslivet, 
tilflytning til ny kommune mv. Frivillighed giver 
dig mulighed for at fordybe dig i dine interes-
ser eller prøve noget helt nyt samt ikke mindst 

at etablere nye venskaber og bekendtskaber.   
I Lyngby-Taarbæk er der mange, der gerne 
vil gøre en forskel for andre, og det er der rig 
mulighed for både via kommunens mange for-
eninger eller som frivillig på fx et plejecenter. 

Frivilligcentret er en paraplyorga-
nisation for 80 frivillige lokale for-
eninger i et bredt spekter af sociale -, 
sygdoms – og misbrugsbekæmpen-
de -, pårørende – og kulturelle. Alle 
præget af samfundsengagement 
og lyst til at gøre noget i fællesskab 
med andre borgere. 

Frivilligcentret på Rustenborgvej 
2A i Lyngby er et foreningshus for alle 
vore foreningsmedlemmer. Huset er 
dog meget mere end det. Det er er 
også en frivillig formidling for alle in-
teresserede borgere, der måtte have 
lyst til at være frivillige i en forening 
eller deltage i en af Frivilligcentrets 
egne åbne aktiviteter, som fx Krea-

café, mindfullness, foredrag eller 
kursusforløb. 

Selvhjælp er Frivilligcentrets be-
tegnelse for aktiviteter, der kan hjælpe 
borgere videre fra en fastlåst situ-
ation eller blot støtte op om en po-
sitiv retning udenfor de traditionelle 
foreninger. Det kan fx sorggruppe-
forløb, et angstforløb, coaching eller 
friluftsaktiviteter i samvær med andre 
borgere. Det kan også blot være et 
tilbud, der giver den enkelte borger 
erfaringer med at være sammen med 
ligesindede og få en smagsprøve på 
frivilligt samvær i et fællesskab, der 
måske kan give lyst og mod på mere 
frivillighed. 

I Frivilligcentret kan du først og fremmest 
møde de mange frivillige foreninger og selv-
hjælps initiativer. Du kan også møde Anna, 
der er projektleder på selvhjælp. Mette, som 
er praktikant med erfaring i familie- og un-
gerådgivning. Niels, som er idrætskoordi-
nator og foreningskonsulent i IF Limone, en 
idrætsforening for sårbare voksne og unge, 
samt Charlotte, som er centerleder med 
et bredt erfaringsgrundlag på frivillighed 
og civilsamfund. Samt en håndfuld frivillige 
stabsmedlemmer, der bistår med alt fra loka-
lebooking, it-support og faglig sparring. Du er 
altid velkommen til at kigge forbi og booke en 
tid til en snak om de frivillige aktiviteter, der 
kunne være interessante for dig. Vi er også 
åbne under Seniorfestivalen.

HAR DU LYST TIL AT BLIVE FRIVILLIG?

Kom og  
besøg os på  

Rustenborgvej 2A
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Høj personlig service og
skræddersyede løsninger
Hos Nyt Syn Holms Optik går vi op i at 
give dig de bedste synsløsninger med 
smarte modestel og ZEISS glas i ver-
densklasse, som er tilpasset præcist 

til dig. Book tid til en synsprøve på 
nytsyn.dk eller kig ind i butikken.
Ferielukket i uge 29, 33 & 34.

Nyt Syn Holms Optik
Geels Plads 16, 2830 Virum
45 85 27 85, nytsyn.dk/virum

Høj personlig service og
skræddersyede løsninger
Hos Nyt Syn Holms Optik går vi op i at 
give dig de bedste synsløsninger med 
smarte modestel og ZEISS glas i ver-
densklasse, som er tilpasset præcist 

til dig. Book tid til en synsprøve på 
nytsyn.dk eller kig ind i butikken.
Ferielukket i uge 29, 33 & 34.

Nyt Syn Holms Optik
Geels Plads 16, 2830 Virum
45 85 27 85, nytsyn.dk/virum

Som optiker har jeg altid haft fokus på 
grundige synsundersøgelser. Nu har 
jeg tilføjet nye måleinstrumenter, 
som kan undersøge øjets nethinde.
Med 3D OCT scanner undersøges nethindens 
overfl ade og nethindens forskellige lag.

Med denne scanning kan øjensygdomme 
opdages tidligt så du kan komme i behandling.

Billederne vurderes altid af en øjenlæge.

MOTION ER FOR ALLE

Fodbold for hjertet 
I 2020 startede Lyngby Boldklub 1921 i 
et samarbejde med Hjerteforeningen, 
DBU og Lyngby-Taarbæk Kommune 
“Fodbold for Hjertet”, der er et tilbud 
om motionsfodbold for mænd og kvin-
der, der har hjerte-kar-sygdomme, eller 
som er i risikogruppen for at få disse 
sygdomme. Dette projekt er nu fortsat 
som Hjertebold, der er et tilbud for alle 
med livsstilssygdomme, da det i dag er 
dokumenteret, at motionsfodbold er en 
eff ektiv og bredspektret forebyggelse og 
behandling af livsstilssygdomme, hvor le-
gen med bolden bl.a. kan give et stærkere 
hjerte, lavere kolesteroltal, markant bedre 
kondital samt vægttab og lavere blodtryk.

Hjertebold foregår hver onsdag kl. 
14.00-15.00 på bane 2A på Lyngby Sta-
dion. Holdet er for alle, uanset forudsæt-

ninger, og træneren er uddannet i at tage 
hensyn til alle. Det handler ikke om at 
være den store boldkunstner, men om at 
hygge sig og have det sjovt – og komme i 
form – sammen med gode holdkammera-
ter. Der er ingen tacklinger, og træningen 
er skånsom. Bevægelse er godt for både 
krop og sind, og Hjertebold er et rigtigt 
godt bud, når du skal i gang eller videre 
med motion, uden at det bliver hårdt og 
kedeligt.

Det er ikke nødvendigt at investere i 
udstyr som fodboldstøvler, du kan sag-
tens træne i almindelige kondisko, så 
kom og prøv Hjertebold til Seniorfestival 
onsdag d. 15. juni kl. 14.00-15.00 på bane 
2A på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 61, 
2800 Kgs. Lyngby. Vi sørger for kaff e 
efterfølgende!

UDTALELSER FRA DELTAGERE 
AF FODBOLD FOR HJERTET:

�����������������������������������������
Det samler mennesker af begge køn,

 hvor nogle aldrig har haft fodboldstøvler 
på og andre i mange år. 

Der praktiseres stå- og gåbold, og nogle 
er i stand til at løbe rundt efter bolden. 

Det er rimelig seriøst med teknisk opvarmning 
i 20 min. og en kamp på 40 min. Vi har det 
super dejligt, og alle har et meget større grin
på læberne, når vi er færdige med kampen, 

end da vi startede træningen. 

At vi så samtidig er tilsmilet med en 
sympatisk og meget kompetent træner, 

gør kun oplevelsen endnu bedre. Og en stor 
del af os har forbedret vores fysiske 

formåen og vores balanceevne markant. 

Mvh. Svend Erik 

������������������������������������������
	��
Jeg har spillet fodbold for hjertet i Lyngby siden 

det startede, og det er den bedste beslutning, jeg tog, 
da jeg efter mit første hjertestop skulle i gang igen 

med motionen. Og det var på trods af, at jeg 
aldrig havde rørt eller interesseret mig for fodbold før. 

Vi er så heldige at have vores dygtige og fantastiske 
træner Nichlas, og det gør også, at jeg hver uge 

glæder mig til at være med. 
Vi griner og fjoller, og det er mega sjovt, nogen er 

bedre end andre og heldigvis, for bolden 
kommer da i mål. 

Det er vigtigt for os alle at holde os sunde og raske, 
og både fodboldspillet og det sjove fællesskab på 

banen er med til at styrke både fysikken og humøret. 
Vi passer på hinanden og støtter hinanden, nogen 
af os har været ramt af forskellige sygdomsforløb 
og flere af os har det stadigvæk med i bagagen, så 

det er rart at vide, at vi kan føle os trygge og 
sikre i hinandens samvær. 

Så fodbold for hjertet er både motion, kondition,
frisk luft, smil og grin, tryghed, omsorg og et 

fantastisk fællesskab, som jeg klart kan anbefale.

Mvh.  Lisbeth 

15. juni
kl. 14-15 

Lyngby Stadion
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Se mere på www.aldershvile-planteskole.dk

Bagsværdvej 194 • 2880 Bagsværd • Tlf. 44 98 67 89

Åbningstider Hverdage 9.00-17.30
Lørdage 9.00-16.00 • Søn- og helligdage 9.00-16.00

Det er aldrig for sent!
Seniorer, der ikke træner, får flere og 
flere problemer med at klare hverda-
gens udfordringer. Musklerne bliver 
stivere og knogler mere porøse, og 
konditionen forværres. Det er vigtigt at 
røre sig, og styrketræning i maskiner er 
en effektiv måde at holde skavankerne 
fra døren.

Foreningen Fitness 60+ holder til i 
Virumhallens fitnesscenter. Vi tilbyder 
selvtræning med deltagelse på hold 
alle ugens dage. Men skynd dig, for 
det er meget populært at træne hos os 
med vores dygtige frivillige instruktører, 
og så er det gratis. Der er god stemning 
og fine faciliteter med omklædning 
og bad.
Vi har spurgt to af vores brugere, hvad 
de får ud af træningen:

Inge siger: “Velvære, god samvittighed. 
Jeg er blevet stærkere. Det at være 
sammen med andre mennesker gør 
hverdagen bedre, der er god stemning 
i trygge omgivelser.”

Nathan siger: “Mere energi og vel-
være, men det vigtigste er forebyggelse 
af diverse skavanker i den alder, vi er 
kommet til 60+, også fleksibiliteten i 
valg af tidspunkt, og så er det gratis.”

Som vores navn siger, skal du blot 
være fyldt 60 år og derudover være 
ude af arbejdsmarkedet, bo i Lyng-
by-Taarbæk Kommune og ikke deltage 
i lignende gratis tilbud.

Kontakt: Ole Thomsen 
Mail: fitness60plus@gmail.com 
Tlf: 30 30 38 67

Cafe Latte-Cykelholdet
Vi er en gruppe aktive seniorer, som holder meget af 
vores cykler.  Vi cykler både hver mandag og fredag kl. 
10  fra lågen ind til Brede Park, I.C.Modewegsvej og til-
bagelægger ca. 40 km (14-15 km/t) gennem skøn natur 
i alt slags vejr. Nogle af os bruger el-cykel. Dagens rute 
planlægger vi i fællesskab, lige inden vi cykler afsted. Vi 
benytter både skovstier og cykelstier og prøver at undgå 
alt for trafikerede veje. Midtvejs på turen har vi et velfortjent 
cafébesøg, hvor vi nyder en kop kaffe, en ostebolle og 
masser af godt humør og grin. Efter cafébesøget cykler 
vi hjem til Brede Park igen og tjekker lige kilometertallet 
inden vi skilles – og glædes over et højt kilometertal! Vi 
er hjemme ca. kl. 14.

Et par gange om måneden cykler vi en længere tur – 
ofte tager vi toget til en cykelrute udenfor vores nærområ-
de, fx skal vi til Køge og cykle en lang tur derfra. Hjemturen 
vil også blive med tog. Alle ture bliver annonceret i mail 
til medlemmerne. Spørgsmål? Så er du velkommen 
til at ringe 26 50 44 33.

Du kan flere dage i Seniorfestivalen starte dagen 
med en frisk gang morgengymnastik, inden du 
giver dig i kast med dagens mange spændende 
tilbud. Det gælder uanset om du er til motion i det fri 
eller til indendørs motion. Læs mere i programmet. 
Torsdag den 9. juni og fredag den 10. juni, beg-
ge dage kl. 9, kan du deltage på motionshold i 
Sorgenfri Slotspark. Bagefter kan du vælge at 
indtage en kop gratis og velfortjent kaffe og en 

bolle på bibliotekstorvet.
Tirsdag den 14. juni kan du løbe med på Meyers 
seniormorgenløb kl. 8.30 og nyde morgenbrød i 
Meyers Spisehus. 
Onsdag den 15. juni giver Grøn Puls 60+ den gas 
med morgengymnastik under åben himmel kl. 9 i 
Sorgenfri Slotspark.
Torsdag den 16. juni kl. 8.45 byder Ældresagen på 
gymnastik i Virumhallen og lidt forfriskning. 

Start dagen med morgengymnastik 

Kom og vær  
med til  

morgengymnastik  
Flere dage på  
festivallen

9. juni 
kl. 11-12 

Virumhallen

13. juni 
kl. 10-14

Lågen ind til 
Brede Park
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Foreningen for 
pårørende til 
demensramte 
Vi er en forening, som henvender sig til alle med interesse 
for demensramte familiers livsvilkår, og som er optagede 
af, at der lyttes til pårørendes behov og erfaringer.

Foreningen er stadig ret ny (oprettet i 2020) men nogle 
af vores aktiviteter har eksisteret i en del år.  Det drejer sig 
om Pusterummet og Madklubben, som begge er tilbud 
om fællesskaber kun for pårørende. 
I Pusterummet mødes pårørende den første tirsdag i 
måneden kl. 15-17, og i Madklubben spiser pårørende 
sammen den anden onsdag i måneden kl. 17-19 (tilmelding 
nødvendig til Madklubben). Disse fælleskaber foregår i 
caféen på Bredebo Plejecenter.

Vil du høre mere om Foreningens aktiviteter eller melde dig 
ind, modtage vores nyhedsbrev, så kan du kontakte os på 
pusterum1@gmail.com eller Nina Harboe på 2579 6569.

17. juni 
kl. 14-16 

Lyngby Kirke

Fællesskaber giver 
pårørende styrke 
Lyngby-Taarbæk kommune tilbyder 
gruppeforløb for pårørende, som øn-
sker at stå stærkere sammen med 
andre. Pårørende har brug for alt den 
støtte, de kan få. Tætte relationer og 
fællesskaber kan være afgørende for, 
at vi har det godt. Derfor kan det være 
styrkende for pårørende at deltage i 
et gruppeforløb, hvor man kan dele 
erfaringer samt få støtte og viden 
fra andre. 

Vi har forskellige former for på-
rørendefælleskaber, lad os hjælpe 
dig med at finde den form, der pas-
ser til dig. Du kan f.eks. deltage i et 
7 ugers pårørendekursus, hvor du 
lærer at tackle hverdagen som på-
rørende eller et naturterapikursus for 
pårørende, hvor der arbejdes med, 

hvordan øvelser i naturen kan styrke 
krop og sind. Du kan også deltage i 
en netværksgruppe for pårørende, 
hvor vi deler erfaringer og støtter 
hinanden. 

Mød os til arrangementet for på-
rørende under Seniorfestivalen man-
dag den 13. juni, hvor Tanya Uhnger 
Wünsche, som er reg. naturbaseret 
psykoterapeut, vil tage os med på en 
fantastisk rejse ind i naturens helende 
eff ekter. 

Du kan også kontakte pårøren-
devejleder Sofie Frank Thorup på 
Paaroerendevejleder@ltk.dk eller 
mobil 2935 9742, eller læse mere 
på vores hjemmeside www.ltk.dk/
borger/sundhed under 'Naturtera-
pikursus for pårørende'.

13. juni 
kl. 13-15 

Stadsbiblioteket

FÆLLESSKABER FOR PÅRØRENDE

Lyngby Hovedgade 49A, Kgs. Lyngby, Tlf. 4587 0607

ERIK HANSEN
LE KLINT 234L01 LYS EG SAXLAMPE

Saxlampen er designet af Erik Hansen i 1952. 
Den fås i forskellige træsorter og viser de 
klassiske skærme i skøn forening med naturens 
materialer. Saxlampen er kopieret af mange, 
men der er kun én original.

5.495,00 kr.  Nu  4396,-

KOM OG SE 
VORES STORE UDVALG 

FRA LE KLINT 

NU 

-20%
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“Fra Beatles  
til Bowie,  
fra Creedence  
til Clapton - og alt  
det midt imellem”
Siden de glade pigtrådsdage for tres år 
siden har der været en underskov af rok-
og-rul-bands i Lyngby-Taarbæk. Et af dem 
er “Kælderbandet”, der holder til i en kæl-
der i Virum.

Vi er fem glade amatører i slut-tres-
serne/start-halvfjerdserne, der tabte vore 
hjerter til rock’n roll og blues i vores tidli-
ge ungdom og nu bruger en del af vores 
pensionisttid på at spille den tids musik. 

Vi er en klassisk rock-besætning med 
forsanger, to guitarer, bas og trommer. 
Vores repertoire: Rock, blues, lidt country 
og egne numre. 

Vi spiller for at have det sjovt, men bilder 
os ind, at andre også kan blive i godt humør 
af at høre på det. Vi glæder os derfor til at 
gi' den fuld gas på Seniorfestivalen.

9. juni 
kl. 15-17

Bibliotekstorvet

MUSIK I GADEN

Musik for alle
Vi byder i Seniorfestivalen på mange slags arrangementer med sang og musik fra 
solister til kor, fra fællessang til blot at nyde musikken, fra gammel dansk musik til 
jazz. Oplev for eksempel: 
•  Caroline Amalie Koret synger a cappella i Lyngby Kirke den 10. juni, kl. 17
•  Børnekor fra henholdsvis Sankt Knud Lavard skolen og Lundtofte Børnekor 
underholder til morgenmadsarrangementet på bibliotekstorvet den 9. og den 10. 
juni. Begge dage kl. 09.30.  

•  Fællessang med Michael Winckler i cafeen på Bredebo Plejecenter den 12. juni 
•  Dansk-irsk folkemusik på bibliotekstorvet den 10. juni 
Se meget mere i programmet. 

Caroline Amalie Koret
10. juni
kl. 17

Lyngby Kirke

Lundtofte Børnekor

Sommer = sandalvejr Sommer = sandalvejr Sommer = sandalvejr Sommer = sandalvejr Sommer = sandalvejr Sommer = sandalvejr Sommer = sandalvejr Sommer = sandalvejr Sommer = sandalvejr 

Skøn komfort fra Green Comfort, 
� ndes i sort og brun.

Skøn Berkemann sandal Sporty og let sandal fra Green Comfort Smart slippers i præget skind fra Green Comfort

900,- 1.100,-800,- 800,-

SUNDE SKO 
LYNGBY TORV 9-11 • KGS. LYNGBY • TEL: 4588 1355 • WWW.SUNDESKO.DK

MAN-FRE 10-17.30 LØR 10-15
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Kom Videre 
Mand 

Er du frisk på en cykeltur?

Frokost eller bålmad? 

Er du mand, og kender du til udfordringer 
med ensomhed, stress, sygdom, arbejds-
løshed og lignende, er dette tilbud måske 
noget for dig. 

Selvhjælpsgruppen “Kom Videre Mand” 
er et struktureret, temabestemt forløb, hvor 
vi mødes otte gange i en gruppe på otte 
mænd. Erfaringerne viser, at det har værdi 
i sig selv, at mænd udveksler erfaringer og 
inspiration i en gruppe. Ikke mindst fordi 
mænd kulturelt og historisk set har svært 
ved at bede om hjælp, fordi de er opdraget 
til at være den stærke og klare det hele selv. 

Vi mødes i Frivilligcentret på Rusten-
borgvej. Det er gratis at deltage, og der er 
tavshedspligt i gruppen. Kom og hør mere 
om tilbuddet og vores nye forløb, der starter 
til august mandag den 13. juni, kl. 10.30. Du 
er også velkommen til at kontakte gruppe-
leder Kurt Bengtsen på 1012burda@gmail.
com. Måske er det noget for dig.

Hvis du er en mand med senfølger af 
kræftsygdom, så tag din cykel og få det 
bedre sammen med os. Det er hygge-
ligt og ganske gratis. Sammen får vi en 
masse dejlige naturoplevelser, hyggeligt 
socialt samvær og fællesskab med andre 
mænd, der har været igennem noget 
lignende. Du kommer i bedre fysisk form 
og får bedre livskvalitet.  Cykelturene 
varer 2-3 timer og er i Lyngbys nærom-
råder, med en god pause undervejs. Det 
kræver blot en almindelig turcykel, en 
el-cykel eller mountainbike, og turene er 
overkommelige på 10-20 km. Vi hjælper 
hinanden og tilpasser turen, hvis det 

kniber med kræfterne. Vi håber, at du har 
lyst til at være en del af vores fællesskab. 
Mød bare op og kør med, det kræver ikke 
tilmelding. Vi mødes hver tirsdag (lille 
hold) og torsdag (større hold) kl. 11 året 
rundt foran Frivilligcenter & Selvhjælp, 
Rustenborgvej 2A i Lyngby. 

Til Seniorfestivalen kan du møde os i 
Frivilligcenteret og høre mere om vores 
gruppe og cykelturene, torsdag den 9. 
juni og tirsdag den 14. juni, begge dage 
i tidsrummet kl. 11-13. Hvis du ikke kan 
komme, så kan du kontakte Jan 28153902, 
Lars 23347924 eller Kurt 20870813, hvis 
du vil høre mere.

Du kan også vælge at deltage i vores herrefro-
kost i haven på Frieboeshvile, hvor vi byder på 
en gedigen frokost, humor og højt humør. Det 
sker torsdag den 16. juni kl. 11.  Eller hvad med 
en aftencykeltur ud i det grønne, hvor vi griller 
vores medbragte bøffer og drikkevarer, og har en 
hyggelig aften. Er du frisk, så mød os på Virum 
Station tirsdag den 14. juni, kl. 18. 
Læs mere i programmet.

KUN FOR MÆND

“I gruppen kan jeg tale om 
emner – ofte tabubelagte – 
som jeg ikke har andre at 

tale med om” 

“Jeg opfatter gruppen 
som et frirum” 

“For mig er der stor 
forskel på at sidde i en 

blandet gruppe med både 
mænd og kvinder” 

“I en blandet gruppe har 
jeg en tendens til at trække 
mig og ikke tage ansvar for, 

hvad der tales om.” 

��������������������
��������  ��������

13. juni
kl. 10.30-12

Frivilligcenter 
Lyngby-Taarbæk

9. og 14. juni
kl. 11-13

Frivilligcenter 
Lyngby-Taarbæk

Cykeltur, bål 
og bøffer

14. juni kl. 18-21
Virum Station

Herrefrokost
16. juni kl. 11-13
Frieboeshvile
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ONSDAG DEN 8. JUNI
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Ved borgmester Sofia Osmani og Formand 
for Kultur- og Fritidsudvalget Casper Strunge. 
Gasbox Duo med René Hejdmann som for-
sanger sørger for god stemning med sange fra 
Gasolin og Kim Larsens repertoire. Der bydes 
på kaff e, the og sødt til de første 200 gæster. 

Tilmelding: Ikke nødvendigt. Bare mød op. 

Mødested: Bibliotekstorvet, 
Lyngby Hovedgade 28, Lyngby
Arrangør: Lyngby-Taarbæk Kommune

������������������������
�����������������������
�	����������
Mødested for alle arrangementer er 
Biblioteks torvet, Lyngby Hovedgade 28, 
Lyngby

������������������
�	���������
�����		�����������������	���

�	���������
Livsstilsekspert Christian Grau lever af at 
iagttage os danskere, og han formår med 
humor og bid at fange tidsånden. Han 
sætter fokus på livsværdier, drømme og 
fællesskaber i seniorlivet. Hvad er det for 
nogle værdier, der driver nutidens seniorer 
– og hvor driver de os hen? Måske ind i nye 
fællesskaber, som Boblberg kan gøre os 
klogere på som anden del af dette arrange-
ment. Dette åbningsarrangement henvender 
sig til alle, der med et stort smil på læben og 
latteren rungende i lokalet gerne vil inspireres 
og motiveres. 

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op  

Mødested: Bibliotekstorvet, 
Lyngby Hovedgade 28, Lyngby
Arrangør: Lyngby-Taarbæk Kommune

��������������	��������
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Vi skal smage på flere af de alkoholfrie øl, 
der er stormet frem på markedet de sidste 
par år, inden vi går op i styrke. Deltag i dette 
højskummende ølforedrag, og få mulighed 
for at smage på 6-8 forskellige øl.  

Tilmelding og køb af billet: Nødvendig. 
Billetpris 100 kr. Max. 50 deltagere

Mødested: Bibliotekstorvet, 
Lyngby Hovedgade 28, Lyngby

����������������
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Kom og gå med, når historiker Michael Bune 
fortæller løst og fast om Lyngbys historie in-
spireret af det, vi ser undervejs. Vi skal høre 
om Mølleåens betydning, om Kongevejen, 

om C. F. Tietgen, om Sorgenfri Slot og meget 
mere. Praktisk fodtøj anbefales. Turen slutter 
ved indgangen til Sorgenfri Slot

Tilmelding: Nødvendig.
Max. 25 deltagere. 

Mødested: Bibliotekstorvet,
Lyngby Hovedgade 28, Lyngby
Arrangør: Historiker Michael Bune

TORSDAG DEN 9. JUNI
��������
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Få den bedste start på dagen med en god 
morgengymnastik i Sorgenfri Slotspark. 
Vi laver en alsidig træning og får rørt hele 
kroppen. En skøn mulighed for at få dagens 
træning, mens du mærker den friske luft 
og nyder de grønne omgivelser i hyggeligt 
selskab med andre motionsglade seniorer. 
Kom i tøj efter vejret, som du kan bevæge 
dig i. Medbring vandflaske.

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op 

Mødested: Sorgenfri Slotspark ved indgan-
gen til Trænings- og Rehabiliteringscentret
Arrangør: Lyngby-Taarbæk Kommune
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Kom forbi og nyd en kop kaff e og et 
rundstykke, inden du giver dig kast med 
dagens mange spændende tilbud. Der er 
morgenmad til de første 150 seniorer. Under 
morgenmaden underholder elever fra Sankt 
Knud Lavard Skolen med sang og musik.

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Bibliotekstorvet, 
Lyngby Hovedgade 28, Lyngby
Arrangør: Lyngby-Taarbæk Kommune
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Charlotte Anderson, kirkemusiker, sanger 
m.m. fortæller om sin morfar, som var chauff ør 
for Grev Schak. Med sig har hun en dygtig 
folkemusiker og sammen spiller de op til fæl-
lessang. De fortæller om musik og sange, der 
knytter sig til området. Det er en festlig og inte-
ressant rejse til grænselandet, som mange har 
et særligt bånd til. Vi slutter af med en hyggelig 
frokost med sønderjyske specialiteter.

Tilmelding: Nødvendig hos sognepræst 
Julie Rebel e-mail jfbr@km.dk eller telefon 
4010 3710. Max. 50 deltagere

Mødested: Sognegården Lundtofte 
Kirkevej 3, Lyngby
Arrangør: Lundtofte Kirke og 
Lundtofte Kirkes menighedspleje 
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Fitness 60+ inviterer til åbent hus for borge-
re over 60 år, som er ude af arbejdsmarke-
det. Til selvtræning kan både begyndere og 
øvede være med. Du står selv for din træ-
ning, der er ikke holdundervisning, men til 
hvert hold er der tilknyttet en instruktør. Kom 
frisk. Det er gratis at deltage i træningen. 

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Virumhallen, Geels Plads 40, 
Virum
Arrangør: Fitness 60+
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Kom på oplevelse i Microsofts danske ho-
vedkvarter og spændende udviklingscenter. 
I vil høre Charlotte Mark, Managing Director 
for Microsofts udviklingscenter fortælle 
om historien, bygningen og hvad Microsoft 
udvikler i Danmark. 

Efter oplægget vil I få en rundvisning i den 
flotte bygning. Til sidst byder Microsoft på 
en kop kaff e. 

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Microsoft, Kanalvej 7, Lyngby 
Arrangør: Microsoft
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Er du mand (60+) med senfølger af kræft? 
Og er du også til dejlige naturoplevelser på 
cykel? Så kom og hør om Cykelholdet for 
kræftramte mænd. Vi byder på en let 
forplejning. 

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Frivilligcentret, Rustenborgvej 
2A, Lyngby
Arrangør: Cykelholdet for kræftramte mænd

¡���
�������
��
���
�
����
����������
�	������
Kom til åbent hus i aktivitetscentret og 
caféen, der er et tilbud for hjemmeboende 
pensionister.

Vi byder på kaff e/te og kage samt en snak 
om, hvad vi kan tilbyde dig, hvis du har lyst til 
at deltage i aktiviteter og socialt samvær. 

Det er muligt at købe frokost i caféen. Bagef-
ter er du velkommen til at deltage i sommer-
koncerten, som afholdes i caféen.

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Aktivitetscenter Baunehøj, 
Bauneporten 22, Lyngby.
Arrangør: Lyngby-Taarbæk Kommune 

SENIORFESTIVAL 2022
PROGRAM

Hvor tilmelding er nødvendig kan det ske på  www.seniorfestival.ltk.dk/program, hvis ikke andet er nævnt.
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Sommerkoncert med musik fra de gode 
gamle dage. Kom med til en festlig eftermid-
dag, når duoen 2voices optræder med gode 
gamle danske sange, som alle kender og 
kan synge med på. 

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Caféen på Plejecenter Baunehøj,
Bauneporten 22, Lyngby
Arrangør: Lyngby Taarbæk kommune
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Kom og lad os vise dig, hvor godt du kan 
komme til at se ud i smart genbrugstøj. 
Du vil få hjælp af en stylist til at forny din 
garderobe med spændende genbrugstøj. 
Alle, uanset alder og form, kan komme til 
at se smarte ud. Vi giver kaff e, mens du 
venter på, at det bliver din tur til at ligne “en 
million."

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Gården bag Røde Kors butikken 
på Lyngby Hovedgade 46, Lyngby 
Arrangør: Røde Kors Lyngby-Taarbæk
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Vær med, når Kælderbandet spiller fra deres 
store reportoire inden for Rock and roll, pop 
og country, og vækker søde minder fra de 
gode gamle dage. 

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Bibliotekstorvet, 
Lyngby Hovedgade 28, Lyngby
Arrangør: Kælderbandet

FREDAG DEN 10. JUNI
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Kom som du er og vær med, hvis du har 
lyst. Du behøver ikke at være i god form. 
Frivillige instruktører viser dig eksempler på 
let motion og nemme øvelser, som du kan 
bruge, når du alligevel færdes i naturen. Der 
er en helt speciel magi ved at motionere i 
det fri for os seniorer. Kom i afslappet tøj og 
medbring en vanddunk.

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op 

Mødested: Sorgenfri Slotspark ved indgan-
gen til Trænings- og Rehabiliteringscentret.
Arrangør: Ældre Sagen
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Kom forbi og nyd en kop kaff e og et 
rundstykke, inden du giver dig kast med 
dagens mange spændende tilbud. Der er 
morgenmad til de første 150 seniorer. Under 

morgenmaden har vi fornøjelsen af at opleve 
Lundtofte Børnekor.

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op 

Mødested: Bibliotekstorvet, 
Lyngby Hovedgade 28, Lyngby
Arrangør: Lyngby-Taarbæk Kommune
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Mc Larsen spiller dansk-irsk folkemusik. Det 
lidt irsk-klingende navn dækker over ban-
dets specielle tone, der kommer fra violinen, 
guitaren, harmonikaen og bassen. 

Selvom lyden ufravigeligt er irsk, afholder 
det ikke bandet fra at spille og synge på 
dansk. Mange af sangene er skrevet af John 
Kofoed og handler om naturen og men-
neskene i skønne Nordsjælland. Du kan 
godt glæde dig til de fire veloplagte herrers 
fantastiske musik! 

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op 

Mødested: Bibliotekstorvet, Lyngby 
Hovedgade 28, Lyngby
Arrangør: Lyngby-Taarbæk Kommune

������������������	�����
����������������
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Kom til åbent hus hos Thiele og hør om de 
muligheder, vi som optikere har til at gøre 
din hverdag som senior nemmere. Vi byder 
på en lille forfriskning og lidt sødt til ganen. 

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Thiele, Lyngby Hovedgade 66, 
Lyngby
Arrangør: Thiele Briller & Kontaktlinser 
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Helstegt pattegris, lækre salater og jazz ved 
”Benjamin Aggerbæk Trio” i smukke omgi-
velser. Kom selv eller inviter en ven, nabo 
eller anden bekendt. Drikkevarer kan købes 
eller medbringes. Hvis muligt, tag gerne 
egen service med, og sammen sparer vi på 
jordens ressourcer.

I tilfælde af regn rykkes festen indenfor. Fe-
sten foregår på skrånende græsplæne og er 
du dårligt gående, opfordrer vi til, at du har 
en hjælpende gæst med.

Tilmelding og køb af billet: Nødvendig. 
Billetpris 135 kr.  Max 135 deltagere

Mødested: Haven bag RustenborgHuset, 
Rustenborgvej 1c,  Lyngby
 Arrangør: ”RustenborgHuset – Samvær 
& Aktivitet for Seniorer i Lyngby”
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Som en del af Seniorfestivalen kan du i år 
opleve Caroline Amalie Koret synge a cap-
pella kormusik af Felix og Fanny Mendels-

sohn, Bahms samt danske sommersange.
Efter koncerten byder vi på lidt til ganen i 
kirkens sideskib. 
Her er det muligt at tale med koret og den 
frivillige forening Pensionister i Skolen om 
deres formål og virke. Pensionister i Skolen 
vil bl.a. fortælle, hvilke opgaver, man som 
frivillig i folkeskolen, typisk bidrager med 
som en hjælpende hånd for lærere/pæda-
goger.

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Lyngby Kirke, Lyngby 
Kirkestræde 1, Lyngby
Arrangør: Lyngby Kirke og Pensionister i skolen

LØRDAG DEN 11. JUNI
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SØNDAG DEN 12. JUNI
����	
���
�	��
������		��������������
�	�����
�	������	��� 
På denne store cykeldag cykler vi til Strand-
møllen, ud langs Mølleåen og hjem gennem 
Dyrehaven. Turen er på ca. 20 km. Cirka 
halvvejs nyder vi vores medbragte mad og 
drikkevarer. Deltagerne skal være rutinerede 
cyklister. I tilfælde af regnvejr skal du have 
passende cykelregntøj med.

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: P-pladsen ved Sorgenfri Kirke 
Arrangør: Cyklistforbundets lokalafdeling 
for Lyngby-Taarbæk og Rudersdal
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Lyngby Fort blev opført i årene 1887 – 1892 
i den sydlige del af Lyngby, som en del af 
Københavns Landbefæstning. Kom og hør 
om den dramatiske periode i dansk politisk 
historie. 

Fortet er normalt lukket for publikum, men 
på dagen vil der være foredrag og rundvis-
ning inde i fortet. Temperaturen inde i fortet 
er ca. otte grader, så medbring varmt tøj. 

Efter rundvisningen er der fælles frokost 
med mulighed for at stille spørgsmål og for 
socialt samvær. 

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Hovedindgangen til Lyngby Fort 
for enden af Fort Allé
Arrangør: Historiker Michael Bune.
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Repair Café Lyngby har til formål at re-
ducere aff ald bl.a. ved at reparere i stedet 
for at købe nyt, at motivere til bæredygtigt 
forbrug, gøre en indsats mod ”brug-og-smid 
væk-kulturen” samt skabe et fællesskab om 
en vigtig sag i Lyngby-Taarbæk Kommune. 
Vores motto er ”Tænk globalt, reparér lo-
kalt”! Vores frivillige Fixere kan reparere det 
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Sommerkoncert med musik fra de gode 
gamle dage. Kom med til en festlig eftermid-
dag, når duoen 2voices optræder med gode 
gamle danske sange, som alle kender og 
kan synge med på. 

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Caféen på Plejecenter Baunehøj,
Bauneporten 22, Lyngby
Arrangør: Lyngby Taarbæk kommune
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Kom og lad os vise dig, hvor godt du kan 
komme til at se ud i smart genbrugstøj. 
Du vil få hjælp af en stylist til at forny din 
garderobe med spændende genbrugstøj. 
Alle, uanset alder og form, kan komme til 
at se smarte ud. Vi giver kaff e, mens du 
venter på, at det bliver din tur til at ligne “en 
million."

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Gården bag Røde Kors butikken 
på Lyngby Hovedgade 46, Lyngby 
Arrangør: Røde Kors Lyngby-Taarbæk
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Vær med, når Kælderbandet spiller fra deres 
store reportoire inden for Rock and roll, pop 
og country, og vækker søde minder fra de 
gode gamle dage. 

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Bibliotekstorvet, 
Lyngby Hovedgade 28, Lyngby
Arrangør: Kælderbandet

FREDAG DEN 10. JUNI
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Kom som du er og vær med, hvis du har 
lyst. Du behøver ikke at være i god form. 
Frivillige instruktører viser dig eksempler på 
let motion og nemme øvelser, som du kan 
bruge, når du alligevel færdes i naturen. Der 
er en helt speciel magi ved at motionere i 
det fri for os seniorer. Kom i afslappet tøj og 
medbring en vanddunk.

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op 

Mødested: Sorgenfri Slotspark ved indgan-
gen til Trænings- og Rehabiliteringscentret.
Arrangør: Ældre Sagen
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Kom forbi og nyd en kop kaff e og et 
rundstykke, inden du giver dig kast med 
dagens mange spændende tilbud. Der er 
morgenmad til de første 150 seniorer. Under 

morgenmaden har vi fornøjelsen af at opleve 
Lundtofte Børnekor.

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op 

Mødested: Bibliotekstorvet, 
Lyngby Hovedgade 28, Lyngby
Arrangør: Lyngby-Taarbæk Kommune
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Mc Larsen spiller dansk-irsk folkemusik. Det 
lidt irsk-klingende navn dækker over ban-
dets specielle tone, der kommer fra violinen, 
guitaren, harmonikaen og bassen. 

Selvom lyden ufravigeligt er irsk, afholder 
det ikke bandet fra at spille og synge på 
dansk. Mange af sangene er skrevet af John 
Kofoed og handler om naturen og men-
neskene i skønne Nordsjælland. Du kan 
godt glæde dig til de fire veloplagte herrers 
fantastiske musik! 

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op 

Mødested: Bibliotekstorvet, Lyngby 
Hovedgade 28, Lyngby
Arrangør: Lyngby-Taarbæk Kommune
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Kom til åbent hus hos Thiele og hør om de 
muligheder, vi som optikere har til at gøre 
din hverdag som senior nemmere. Vi byder 
på en lille forfriskning og lidt sødt til ganen. 

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Thiele, Lyngby Hovedgade 66, 
Lyngby
Arrangør: Thiele Briller & Kontaktlinser 
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Helstegt pattegris, lækre salater og jazz ved 
”Benjamin Aggerbæk Trio” i smukke omgi-
velser. Kom selv eller inviter en ven, nabo 
eller anden bekendt. Drikkevarer kan købes 
eller medbringes. Hvis muligt, tag gerne 
egen service med, og sammen sparer vi på 
jordens ressourcer.

I tilfælde af regn rykkes festen indenfor. Fe-
sten foregår på skrånende græsplæne og er 
du dårligt gående, opfordrer vi til, at du har 
en hjælpende gæst med.

Tilmelding og køb af billet: Nødvendig. 
Billetpris 135 kr.  Max 135 deltagere

Mødested: Haven bag RustenborgHuset, 
Rustenborgvej 1c,  Lyngby
 Arrangør: ”RustenborgHuset – Samvær 
& Aktivitet for Seniorer i Lyngby”
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Som en del af Seniorfestivalen kan du i år 
opleve Caroline Amalie Koret synge a cap-
pella kormusik af Felix og Fanny Mendels-

sohn, Bahms samt danske sommersange.
Efter koncerten byder vi på lidt til ganen i 
kirkens sideskib. 
Her er det muligt at tale med koret og den 
frivillige forening Pensionister i Skolen om 
deres formål og virke. Pensionister i Skolen 
vil bl.a. fortælle, hvilke opgaver, man som 
frivillig i folkeskolen, typisk bidrager med 
som en hjælpende hånd for lærere/pæda-
goger.

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Lyngby Kirke, Lyngby 
Kirkestræde 1, Lyngby
Arrangør: Lyngby Kirke og Pensionister i skolen

LØRDAG DEN 11. JUNI
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SØNDAG DEN 12. JUNI
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På denne store cykeldag cykler vi til Strand-
møllen, ud langs Mølleåen og hjem gennem 
Dyrehaven. Turen er på ca. 20 km. Cirka 
halvvejs nyder vi vores medbragte mad og 
drikkevarer. Deltagerne skal være rutinerede 
cyklister. I tilfælde af regnvejr skal du have 
passende cykelregntøj med.

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: P-pladsen ved Sorgenfri Kirke 
Arrangør: Cyklistforbundets lokalafdeling 
for Lyngby-Taarbæk og Rudersdal
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Lyngby Fort blev opført i årene 1887 – 1892 
i den sydlige del af Lyngby, som en del af 
Københavns Landbefæstning. Kom og hør 
om den dramatiske periode i dansk politisk 
historie. 

Fortet er normalt lukket for publikum, men 
på dagen vil der være foredrag og rundvis-
ning inde i fortet. Temperaturen inde i fortet 
er ca. otte grader, så medbring varmt tøj. 

Efter rundvisningen er der fælles frokost 
med mulighed for at stille spørgsmål og for 
socialt samvær. 

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Hovedindgangen til Lyngby Fort 
for enden af Fort Allé
Arrangør: Historiker Michael Bune.
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Repair Café Lyngby har til formål at re-
ducere aff ald bl.a. ved at reparere i stedet 
for at købe nyt, at motivere til bæredygtigt 
forbrug, gøre en indsats mod ”brug-og-smid 
væk-kulturen” samt skabe et fællesskab om 
en vigtig sag i Lyngby-Taarbæk Kommune. 
Vores motto er ”Tænk globalt, reparér lo-
kalt”! Vores frivillige Fixere kan reparere det 
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meste, medens du nyder en kop kaff e og en 
kage. Så kig forbi – det er gratis. 

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op 

Mødested: Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk, 
Rustenborgvej 2A, Lyngby
Arrangør: Repair Café Lyngby 
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Genoplev nogle af de dejlige refrain-san-
gerinder fra 50érne, når Lise Nees sammen 
med Underholdningsorkesteret folder sig 
ud som bl.a. lørdagspigerne, Grethe Sønck 
og Raquel Rastenni. Lise Nees er kendt fra 
både danske og udenlandske musicalsce-
ner. Vi skal høre en perlerække af kendte 
sange fra perioden, som vækker minder, og 
som vi alle kan synge med på. 

Der serveres et glas portvin og noget sødt i 
pausen.

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Caféen på Plejecenter 
Virumgård, Sennepsmarken 1, Virum
Arrangør: Støtteforeningen Virumgårds Venner 
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Den store danske crooner Gustav Winckler 
husker alle, men kender du hans søn, der 
ligner ham og lyder som ham? Kom og nyd 
hans skønne formidling af hans fars dejlige 
sange. 

Tilmelding: Nødvendig. Max. 25 deltagere 

Mødested: Cafeen på plejecenter Bredebo, 
Bredebovej 1, Lyngby
Arrangør: Bredebo Vennerne

MANDAG DEN 13. JUNI
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Vores cykelture giver os alle en høj puls, 
skønne naturoplevelser, rigtig god kondi 
og et velfortjent cafébesøg med hyggeligt 
samvær. Det er balsam for sjælen.
Spænd cykelhjelmen og kom med. Nogle 
af os cykler på el-cykel. Denne dag er der 
gratis kaff e og ostebolle. 

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Foran lågen ind til Brede Park, I 
C Modewegsvej, Kgs. Lyngby  
Arrangør: Café Latte-cykelholdet
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Undersøgelser viser, at det er sværere for 
mænd end for kvinder at tackle krisesitua-
tioner såsom skilsmisse, stress, ensomhed, 
arbejdsløshed m.m. Det er svært for mange 
mænd at søge relevant hjælp i tide hos 

eksempelvis egen læge og/eller psykolog. 
Vi føler, at vi mister status og vi vil helst selv 
løse vores problemer. 

Derfor er der udviklet en speciel selv-
hjælps-metode, hvor mænd i en gruppe af 
max. otte personer - i nogle trygge rammer - 
kan udveksle erfaringer, oplevelser, inspira-
tion med ligestillede. Der er tavshedspligt, 
og det er gratis at deltage i vores forløb. Hør 
mere om “Kom Videre Mand metoden" og 
vores nye forløb, der starter til august. 

Tilmelding: Nødvendig. Max. 20 deltagere

Mødested: Frivilligcenter 
Lyngby-Taarbæk, Rustenborgvej 2A, Lyngby
Arrangør: Kom Videre Mand og 
Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk
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Hør om og oplev på egen krop, hvordan na-
turen kan have en lindrende eff ekt på stress 
og sorg samt give dig mere ro, livsglæde og 
balance i livet. Naturterapeut Tanya Uhnger 
Wünsche vil tage os med på en fantastisk 
rejse ind i naturens helende eff ekter. Tanya 
vil give nogle eksempler på, hvordan du 
selv kan lave øvelser i naturen, der øger dit 
nærvær og overskud, samt gør dig mere 
forbundet med naturen. Der vil blive serveret 
kaff e, te, naturguf og frugt. 

Tilmelding: Nødvendig. Max. 140 deltagere

Mødested: Stadsbiblioteket, 
Lyngby Hovedgade 28, Lyngby 
Arrangør: Lyngby-Taarbæk Kommune 
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Bevægelse, oplæsning og hyggeligt samvær 
under åben himmel. En litteraturformidler 
tager dig med på en gåtur i et af de mange 
skønne naturområder i Lyngby-Taarbæk og 
læser undervejs op fra en række bøger, der 
er særligt udvalgt til dagen og omgivelserne.

Tilmelding: Nødvendig på Lyngbykultur.dk

Mødested: Fuglevad station, Skovbrynet 
100, Lyngby
Arrangør: Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne

TIRSDAG DEN 14. JUNI
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Kom og løb med, når Meyers Spisehus 
inviterer til Seniormorgenløb i samarbejde 
med Løberen. Vi løber kl. 8.30 og efter løbet, 
vil der være boller, iskold æblemost og kaff e 
til alle løbere. Ruten er 3-4 km. Vi løber i et 
tempo, så alle kan komme godt igennem 
løbet. 

Tilmelding: Nødvendig. Max 100 deltagere

Mødested: Terrassen ved Meyers Spisehus 
(ud mod p-huset ved Magasin)
Arrangør: Meyers Spisehus og Løberen 
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Kom glad og prøv ”Selvtræning din Styrke”. 
Du har mulighed for at træne i træningsma-
skiner, så du styrker både dit kredsløb og 
din fysik. Der er instruktør til stede på dagen. 
Hvis du har lyst, har du efterfølgende mulig-
hed for at deltage på ét af vores mange hold. 
Hør mere om mulighederne denne dag.

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Træningslokalet i Lyngby 
Idrætsby, Lundtoftevej 53A, Lyngby.
Arrangør: Ældre Sagen
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Har du spørgsmål om dit liv som senior – 
om dine muligheder for at deltage i sociale 
aktiviteter, om din trivsel, bolig og sundheds-
tilstand?
Så kom og få en snak med os, kommunens 
forebyggelseskonsulenter og brobyggere. 
Vi starter med en fælles gåtur i nærområ-
det og byder ca. kl. 11 på en kop kaff e/te og 
lidt sødt. Vi glæder os til at høre om dine 
oplevelser som senior, og vi er klar til at give 
gode råd og inspiration til at fastholde din 
livskvalitet. 

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Virumhallen, Geels Plads 40, 
Virum, foyeren
Arrangør: Lyngby-Taarbæk Kommune
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Mød det lille ensemble GRÅTONER, der 
synger ”Stille, hjerte, sol går ned” af Jeppe 
Aakjær, "Hils fra mig derhjemme", ”Scandi-
navian Shuff le”, krydret med musik af Mozart 
og Mikis Theodorakis "Zorba". GRÅTONER 
leverer musikken med et glimt i øjet tilført 
små anekdoter. 

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Caféen på Plejecenter Bredebo, 
Bredebovej 1, Lyngby
Arrangør: Lyngby-Taarbæk Kommune 
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Den meget anerkendte lokalhistoriker Niels 
Kristian Petersen vil vise rundt og fortælle 
om det gamle Virum.

Tilmelding: Nødvendig. Max. 25 deltagere

Mødested: Hjørnet af Grønnevej og Virum-
gade, Virum 
Arrangør: Tommy Wedel 

����	��	��
���������
���
�������
�	������
Er du mand (60+) med senfølger af kræft? 
Og er du også til dejlige naturoplevelser 
på cykel? Så kom og hør om Cykelholdet 
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for kræftramte mænd. Vi byder på en let 
forplejning.

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Frivilligcentret, Rustenborgvej 
2A, Lyngby
Arrangør: Cykelholdet for kræftramte mænd
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Kom til åbent hus og få hjælp til dine it-pro-
blemer med din smartphone, tablet eller PC. 
Vi er flere, der kan supplere hinanden, så der 
er altid hjælp at hente. 

Medbring evt. dit pas og NemID. Der er ad-
gang med trappelift, og vi giver en kop kaff e. 

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Ældre Sagens hus, Gasværksvej 
10, Lyngby
Arrangør: Ældre Sagen 
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Kom og få pulsen op på en sjov og eff ektiv 
måde til ½ times styrke. Og derefter ½ times 
yoga, hvor vi træner indre ro, smidighed, og 
balancetræning. Vi laver både stående og 
liggende yogaøvelser. Ta' gerne en yogamåt-
te, evt. en yogablok og et tæppe med. I 
tilfælde af dårligt vejr, rykker vi ind i cafeen 
på Plejecenter Bredebo. Kom frisk:-)

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Caféen på Plejecenter Bredebo, 
Bredebovej 1, Lyngby. Herfra går vi sammen 
til boldbanen i Brede, hvor vi vil træne. 
Arrangør: Lyngby-Taarbæk Kommune 
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Kom og hør med, når Bent Isager-Nielsen 
giver et spændende indblik i de drab og 
dilemmaer, som har gjort størst indtryk 
gennem hans mange år i dansk politi. I fore-
draget I LOVENS NAVN fortæller tidligere 
politiinspektør Bent Isager-Nielsen om sit 
liv i politiet. Med udgangspunkt i virkelige 
mordgåder og deres opklaring fortæller han 
om politiets efterforskningsarbejde, om rets-
medicin, afhøringsteknik, kriminalvidenskab 
og meget mere.

Tilmelding: Nødvendig. Max. 150 deltagere

Mødested: Lyngby Parkkirkegård, Gyrithe 
Lemches Vej 9, Lyngby (Store kapel). 
Arrangør: Lyngby-Taarbæk Kommune
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”Så tár vi cyklerne frem” - og får frisk luft i 
lungerne og gang i benene. En motionstur i 
naturskønne omgivelser kombineret med en 
grillet bøf og samvær omkring bål. Medbring 
egne drikkevarer. Som deltager skal du være 
i stand til at cykle ca. 15 km i let kuperet 
terræn. Vi cykler uanset vejret.  

Tilmelding: Nødvendig. Max. 20 deltagere 
Tilmeldingsfrist den 10. juni

Mødested: Virum station, Virum
Arrangør: Grøn Puls 65+

ONSDAG DEN 15. JUNI
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Grøn Puls 65+ inviterer til morgengymnastik 
for alle med fokus på puls, styrke, balance-
koordination, leg, grin og afspænding.  

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op 

Mødested: Sorgenfri Slotspark ved indgan-
gen til Trænings- og Rehabiliteringscentret
Arrangør: Grøn Puls 65+, Lyngby-Taarbæk
Kommune
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Kom med arkivar Lise Skjøt-Pedersen 
rundt i Bondebyen og oplev historien om de 
gamle gårde, huse og landsteder i Lyngby, 
dengang Lyngby var en landsby. Vi går op 
forbi Lyngby kirke på bakken og videre til 
den firlængede Lindegård, hvor man kan 
se, hvordan en sjællandsk bondegård så ud 
i 1800-tallet. Herfra går turen forbi gamle 
huse og landsteder i Bondebyen.

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Lyngby Nordre Mølle, Lyngby 
Hovedgade 24, Lyngby
Arrangør: Stadsarkivet
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Der er noget ved livet, man ikke finder andre 
steder. Vi kan møde livet med nysgerrighed. 
Vi kan undres og forundres. Forhenværende 
forstander Jørgen Carlsen fra Testrup Høj-
skole har opdaget et nyt ord: forundringspa-
rathed. Et ord han i sit foredrag vil præsen-
tere for os med en lang række eksempler fra 
litteraturen, filosofien og højskolens univers. 

Tør du slippe tankerne? Tør du lade dig for-
undre? Så kom og vær med til dette spæn-
dende foredrag om forundringsparathed! 

Tilmelding: Nødvendig. Max. 140 deltagere 

Mødested: Stadsbiblioteket, Lyngby Hoved-
gade 28, Lyngby
Arrangør: Grøn Puls 65+, Lyngby-Taarbæk
Kommune
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Kunstudstillingen 'Spor af Niels Bohr' kred-
ser om det præg - videnskabeligt såvel som 
filosofisk og humanistisk - der findes i kun-
sten fra manden, der for 100 år siden vandt 
Nobelprisen i fysik. Kunsthistoriker Dina 
Rawat viser rundt i udstillingen, der afsluttes 
med kaff e og hjemmelavet kage i Sophien-
holm Café. Der er elevator på stedet, men 

enkelte trapper skal benyttes for at komme 
ind i caféen. 

Tilmelding og køb af billet: Nødvendig. 
Billetpris 75 kr. Max. 15 deltagere

Mødested: Sophienholm, Nybrovej 401, 
Lyngby  
Arrangør: Sophienholm
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Vi danser hele året på Plejecenter Solgården 
og vi kan altid bruge flere til at byde op til 
dans. Kom og vær med, når vi slutter forårets 
dansesæson af med et afdansningsbal, hvor 
danseparret Karsten og Lisa fra Frederiks-
berg Amatør Danseforening giver en lille 
danseopvisning og byder op til dans.

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Caféen på Plejecenter 
Solgården, Virumvej 125, Virum
Arrangør: Lyngby-Taarbæk Kommune
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Bevægelse med bold er godt for både krop 
og sind – og hjertebold er et rigtigt godt bud, 
når du skal i gang eller videre med motion, 
uden at det bliver hårdt og kedeligt. Aktivite-
ten er for alle, uanset køn og forudsætninger, 
og træneren er uddannet i at tage hensyn 
til alle. Det handler om at hygge sig og have 
det sjovt sammen. Der er ingen tacklinger, 
og træningen er skånsom. Det er ikke nød-
vendigt at investere i fx fodboldstøvler, du 
kan sagtens træne i almindelige kondisko. 
Efter aktiviteten serveres der kaff e og frugt i 
klubhuset.  Vi spiller uanset vejret.

Tilmelding: Nødvendig til træner Nichlas 
Andersen på mail nogc@live.dk senest kl. 9 
på selve aktivitetsdagen. 
Skriv dit navn og mobilnummer i mailen

Mødested: Græsbane 2A i Lyngby 
Idrætsby, Lundtoftevej 61, Lyngby. 
Der vil være tydelig skiltning på området. 
Arrangør:  Lyngby boldklub
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Denne dag vil vi se på mesterværker, der 
handler om tro, håb og kærlighed – hvad 
siger musikken, litteraturen og Biblen. Der 
vil blive læst højt af smukke tekster og digte, 
der vil blive trukket tråde til livet i dag og 
der vil blive spillet skøn musik. Det er præst, 
organist og kirketjener ved kirken, der står 
for arrangementet. Bagefter serveres der 
kaff e, te og en kage uden for kirken, og vi 
kan drøfte det, som vi har hørt og tænkt eller 
nyde en stille stund.

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Taarbæk Kirke, Edelslundsvej 10, 
Klampenborg 
Arrangør: Taarbæk Kirke

SENIORFESTIVAL 2022
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Hvor tilmelding er nødvendig kan det ske på www.seniorfestival.ltk.dk/program, hvis ikke andet er nævnt.

��		���������������
�	��� �����
Kom med til fællessang i haven på Friebo-
eshvile. Pianist Knud Rasmussen akkom-
pagnerer til sange af sangerinden Anna 
Carina Sundstedt. Syng med eller nyd bare 
stemningen. Der bydes på lidt sødt til ganen. 
I tilfælde af regn afholdes arrangementet på 
Trænings- og Rehabiliteringscentret, Lyngby 
Hovedgade 1A+B, Lyngby. 

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Frieboeshvile have, Lyngby 
Hovedgade 2A, Lyngby
Arrangør: Tommy Wedel 

TORSDAG DEN 16. JUNI

������
���������������
§	���������
�	��¦� ��� �
Vores populære gymnastik holder ekstra 
åbent denne torsdag. Vi rører os godt og 
grundigt, får pulsen op og får rørt hele 
kroppen. Kom og få en god oplevelse og 
overvej om du vil melde dig til holdet fra 
næste sæson. Tilbuddet er gratis. Medbring 
indendørs træningssko, og gerne trænings-
tøj. 

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Virumhallen, Geels Plads 40, 
Virum, hal 2
Arrangør: Ældre Sagen
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Kom og oplev, hvordan du kan komme på 
cykeltur rundt i Danmark på en alminde-
lig kondicykel, hjemme i stuen.  Vi viser, 
hvordan du på kun 5 minutter kan montere 
pedalsensor og iPad på en kondicykel. Der 
er mulighed for at prøve selv – f.eks. en tur 
rundt på Amalienborg Slotsplads. ALLE kan 
deltage og afprøve E-sport cykling. Kan du 
ikke bruge en almindelig kondicykel, så er 
der mulighed for at afprøve E-sport cykling 
med en såkaldt pedaltræner, hvor du sidder 
på en almindelig arbejdsstol og cykler med i 
et sæt pedaler.

Tilmelding: Nødvendig. Max. 20 deltagere

Mødested: Træningslokalet i Lyngby 
Idrætsby, Lundtoftevej 53A, Lyngby
Arrangør: 4Mvideo 
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Har du spørgsmål om dit liv som senior – 
om dine muligheder for at deltage i sociale 
aktiviteter, om din trivsel, bolig og sundheds-
tilstand?
Så kom og få en snak med os, kommunens 
forebyggelseskonsulenter og brobyggere. 
Vi starter med en fælles gåtur i nærområdet 
og byder ca. kl. 11 på en kop kaff e/the og 
lidt sødt. Vi glæder os til at høre om dine 

oplevelser som senior, og vi er klar til at give 
gode råd og inspiration til at fastholde din 
livskvalitet. 

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Beboerlokalet Bjælken, Bjælke-
vangen 28, Hjortekær, Lyngby
Arrangør: Lyngby-Taarbæk Kommune
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Kom med på en rundtur i det nye, prisvin-
dende byggeri, som danner rammerne for 
et fællesskab for både studie- og lejeboliger. 
Projektudvikler David Klubien starter turen i 
biografen, hvor du vil få historien om bygge-
riet og konceptet bag. Herefter går vi en tur 
rundt og ser på fællesfaciliteterne og et par 
forskellige boliger, inden turen slutter på den 
smukke tagterrasse.

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Skovbrynet 2a, Lyngby. Admini-
strationen, den runde bygning i midten 
Arrangør: BaseCamp 
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Kun for mænd! Nyd en god gedigen herre-
frokost, imens humorist og sanger Bjarne 
Lisby giver et par numre på guitaren tilført 
sjove brokker og festlige anekdoter. I tilfælde 
af regn afholdes arrangementet på Fuglevad 
Vandmølle, Møllevej 4, Lyngby

Tilmelding og køb af billet: Nødvendig. 
Billetpris 100 kr. Max. 24 deltagere

Mødested: Haven på Frieboeshvile, Lyngby 
Hovedgade 2, Lyngby  
Arrangør: Spisevennerne og Frieboeshvile 
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Kom med stadsarkivar Mette Henriksen på 
en spændende omvisning i den aktuelle 
udstilling ”Malerne i Det Grønne”. Hør om 
udstillingen, malerne og værkerne med de 
flotte landskaber og idylliske scenarier fra 
Lyngby-Taarbæk. Afslutningsvis vil der være 
en kop kaff e og en snak om de kommende 
aktiviteter på Frieboeshvile. 

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Stadsarkivet Frieboeshvile, 
Lyngby Hovedgade 2, Lyngby
Arrangør: Stadsarkivet
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Er du senior og glad for bøger og litteratur? 
Og har du lyst til at mødes med andre om 
god litteratur? Så er det nu, du skal møde op 
og se, om Litteraturgruppen er noget for dig. 
Tina Christensen læser højt og sørger for, at 
vi får en fælles samtale ud fra det læste. Får 
du lyst til at forsætte som medlem af grup-

pen, er du meget velkommen til det. 
Der bydes på kaff e og kage.

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk, 
Rustenborgvej 2A, Lyngby
Arrangør: Lyngby-Taarbæk Kommune
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Kom og prøv Qi Gong. Qi gong er sund-
hedsfremmende øvelser, som vil få dig til 
at føle dig både fuld af energi og samtidig 
dejligt afslappet.

Vi laver én times stående øvelser, som 
styrker balance, smidighed og udholdenhed. 
Bevægelserne er langsomme og rolige, så 
alle kan være med. Du skal dog kunne være 
stående under hele træningen.

Det er gratis at deltage. Det er en fordel af 
træne i løst tøj, du kan bevæge dig i. I tilfæl-
de af regn afholdes arrangementet inden-
dørs på Områdecenter Bredebo, Bredebovej 
1, Lyngby.

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Troldehøj, Kulsviervej 89, Brede, 
Lyngby
Arrangør: Lyngby-Taarbæk Kommune
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Kom og lyt med, når Henning Andersen 
fortæller om det gamle Lundtofte, fra den 
gang det var en landsby. Der bliver mulighed 
for dialog med Henning Andersen.

Medborgerhuset er svært tilgængelig for 
dårligt gående. Vi byder på kaff e og kage. 

Tilmelding:Nødvendig. Max. 25 personer 

Mødested: Medborgerhuset, Lundtofte 
Skolestræde 6, Lyngby
Arrangør: Lundtofte Medborgerhus' Venner

FREDAG DEN 17. JUNI
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At cykle ud i det blå er godt for både legeme 
og sjæl. Det giver os nogle ekstra gode op-
levelser at cykle i naturen og et uvurderligt 
godt venskab. En cykeltur med Æble-cykel-
holdet er typisk på ca. 20 km.

Normalt tager vi et stop undervejs og drikker 
en kop kaff e, spiser evt. lidt usundt og bare 
snakker. Denne dag byder vi på kaff e og 
brød. Skulle det regne, så cykler vi alligevel. 

Medbring gerne en flaske vand. 

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Indgangen til Brede Park 
på I.C. Modewegsvej
Arrangør: Æble-cykelholdet

SENIORFESTIVAL 2022
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Kom med til fællessang i haven på Friebo-
eshvile. Pianist Knud Rasmussen akkom-
pagnerer til sange af sangerinden Anna 
Carina Sundstedt. Syng med eller nyd bare 
stemningen. Der bydes på lidt sødt til ganen. 
I tilfælde af regn afholdes arrangementet på 
Trænings- og Rehabiliteringscentret, Lyngby 
Hovedgade 1A+B, Lyngby. 

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Frieboeshvile have, Lyngby 
Hovedgade 2A, Lyngby
Arrangør: Tommy Wedel 

TORSDAG DEN 16. JUNI
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Vores populære gymnastik holder ekstra 
åbent denne torsdag. Vi rører os godt og 
grundigt, får pulsen op og får rørt hele 
kroppen. Kom og få en god oplevelse og 
overvej om du vil melde dig til holdet fra 
næste sæson. Tilbuddet er gratis. Medbring 
indendørs træningssko, og gerne trænings-
tøj. 

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Virumhallen, Geels Plads 40, 
Virum, hal 2
Arrangør: Ældre Sagen
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Kom og oplev, hvordan du kan komme på 
cykeltur rundt i Danmark på en alminde-
lig kondicykel, hjemme i stuen.  Vi viser, 
hvordan du på kun 5 minutter kan montere 
pedalsensor og iPad på en kondicykel. Der 
er mulighed for at prøve selv – f.eks. en tur 
rundt på Amalienborg Slotsplads. ALLE kan 
deltage og afprøve E-sport cykling. Kan du 
ikke bruge en almindelig kondicykel, så er 
der mulighed for at afprøve E-sport cykling 
med en såkaldt pedaltræner, hvor du sidder 
på en almindelig arbejdsstol og cykler med i 
et sæt pedaler.

Tilmelding: Nødvendig. Max. 20 deltagere

Mødested: Træningslokalet i Lyngby 
Idrætsby, Lundtoftevej 53A, Lyngby
Arrangør: 4Mvideo 
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Har du spørgsmål om dit liv som senior – 
om dine muligheder for at deltage i sociale 
aktiviteter, om din trivsel, bolig og sundheds-
tilstand?
Så kom og få en snak med os, kommunens 
forebyggelseskonsulenter og brobyggere. 
Vi starter med en fælles gåtur i nærområdet 
og byder ca. kl. 11 på en kop kaff e/the og 
lidt sødt. Vi glæder os til at høre om dine 

oplevelser som senior, og vi er klar til at give 
gode råd og inspiration til at fastholde din 
livskvalitet. 

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Beboerlokalet Bjælken, Bjælke-
vangen 28, Hjortekær, Lyngby
Arrangør: Lyngby-Taarbæk Kommune
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Kom med på en rundtur i det nye, prisvin-
dende byggeri, som danner rammerne for 
et fællesskab for både studie- og lejeboliger. 
Projektudvikler David Klubien starter turen i 
biografen, hvor du vil få historien om bygge-
riet og konceptet bag. Herefter går vi en tur 
rundt og ser på fællesfaciliteterne og et par 
forskellige boliger, inden turen slutter på den 
smukke tagterrasse.

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Skovbrynet 2a, Lyngby. Admini-
strationen, den runde bygning i midten 
Arrangør: BaseCamp 
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Kun for mænd! Nyd en god gedigen herre-
frokost, imens humorist og sanger Bjarne 
Lisby giver et par numre på guitaren tilført 
sjove brokker og festlige anekdoter. I tilfælde 
af regn afholdes arrangementet på Fuglevad 
Vandmølle, Møllevej 4, Lyngby

Tilmelding og køb af billet: Nødvendig. 
Billetpris 100 kr. Max. 24 deltagere

Mødested: Haven på Frieboeshvile, Lyngby 
Hovedgade 2, Lyngby  
Arrangør: Spisevennerne og Frieboeshvile 
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Kom med stadsarkivar Mette Henriksen på 
en spændende omvisning i den aktuelle 
udstilling ”Malerne i Det Grønne”. Hør om 
udstillingen, malerne og værkerne med de 
flotte landskaber og idylliske scenarier fra 
Lyngby-Taarbæk. Afslutningsvis vil der være 
en kop kaff e og en snak om de kommende 
aktiviteter på Frieboeshvile. 

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Stadsarkivet Frieboeshvile, 
Lyngby Hovedgade 2, Lyngby
Arrangør: Stadsarkivet
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Er du senior og glad for bøger og litteratur? 
Og har du lyst til at mødes med andre om 
god litteratur? Så er det nu, du skal møde op 
og se, om Litteraturgruppen er noget for dig. 
Tina Christensen læser højt og sørger for, at 
vi får en fælles samtale ud fra det læste. Får 
du lyst til at forsætte som medlem af grup-

pen, er du meget velkommen til det. 
Der bydes på kaff e og kage.

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk, 
Rustenborgvej 2A, Lyngby
Arrangør: Lyngby-Taarbæk Kommune
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Kom og prøv Qi Gong. Qi gong er sund-
hedsfremmende øvelser, som vil få dig til 
at føle dig både fuld af energi og samtidig 
dejligt afslappet.

Vi laver én times stående øvelser, som 
styrker balance, smidighed og udholdenhed. 
Bevægelserne er langsomme og rolige, så 
alle kan være med. Du skal dog kunne være 
stående under hele træningen.

Det er gratis at deltage. Det er en fordel af 
træne i løst tøj, du kan bevæge dig i. I tilfæl-
de af regn afholdes arrangementet inden-
dørs på Områdecenter Bredebo, Bredebovej 
1, Lyngby.

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Troldehøj, Kulsviervej 89, Brede, 
Lyngby
Arrangør: Lyngby-Taarbæk Kommune
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Kom og lyt med, når Henning Andersen 
fortæller om det gamle Lundtofte, fra den 
gang det var en landsby. Der bliver mulighed 
for dialog med Henning Andersen.

Medborgerhuset er svært tilgængelig for 
dårligt gående. Vi byder på kaff e og kage. 

Tilmelding:Nødvendig. Max. 25 personer 

Mødested: Medborgerhuset, Lundtofte 
Skolestræde 6, Lyngby
Arrangør: Lundtofte Medborgerhus' Venner

FREDAG DEN 17. JUNI
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At cykle ud i det blå er godt for både legeme 
og sjæl. Det giver os nogle ekstra gode op-
levelser at cykle i naturen og et uvurderligt 
godt venskab. En cykeltur med Æble-cykel-
holdet er typisk på ca. 20 km.

Normalt tager vi et stop undervejs og drikker 
en kop kaff e, spiser evt. lidt usundt og bare 
snakker. Denne dag byder vi på kaff e og 
brød. Skulle det regne, så cykler vi alligevel. 

Medbring gerne en flaske vand. 

Tilmelding: Ikke nødvendig. Bare mød op

Mødested: Indgangen til Brede Park 
på I.C. Modewegsvej
Arrangør: Æble-cykelholdet
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Fem enkle råd til at undgå svindel
Moderne svindel er yderst professionel og kan være svær 
at gennemskue i en presset situation. Derfor har vi samlet 
fem enkle råd til, hvordan du undgår svindel. Del gerne  
rådene med dine børn, forældre, bedsteforældre og venner.

1. Udlever aldrig din NemID adgangskode eller  
éngangskode til nogen, der ringer dig op.
Uanset hvem der ringer – og uanset hvor kritisk  
vedkommende påstår, opkaldet er – så udlever aldrig dine
adgangskoder eller kortoplysninger.

2. Lav aldrig en overførsel, fordi nogen forsøger at  
overtale dig til det over telefonen.
Svindlere udgiver sig ofte for at være fra din bank, fra 
Nets eller politiet. De kan være utroligt overbevisende
og komme med gode begrundelser for, at du skal  
overføre penge. Men gør det ikke – læg i stedet på.  
Er du i tvivl, så ring eventuelt til banken på 70 33 33 33.

3. Læs altid teksten i en SMS eller i NemID app, inden du 
bekræfter en betaling eller overførsel.
Er beløbet og navnet på modtager korrekt? Når du svarer 
ja eller indtaster koden, giver du samtidig tilladelse
til, at pengene må hæves på din konto.

4. Klik ikke på et link i en SMS eller e-mail, du ikke har 
bedt om.
Hvis du allerede har klikket på linket i en uopfordret  
besked og bliver bedt om NemID koder eller
kortoplysninger, så udlever dem ikke. Ingen troværdig 
organisation ville bede om så følsomme oplysninger via
en SMS eller e-mail.

5. Lad dig ikke narre af ’love scams’ eller investeringsfup.
Mange bliver desværre snydt af ’en smuk kvinde’ eller ’en 
mandig oberst’, der tilsyneladende er blevet
forelsket i dig via internettet og efter en langvarig dialog 
pludselig kommer i vanskeligheder og beder dig
sende penge. Gør det ikke.

Det samme gælder investeringstilbud via telefon eller 
e-mail, der lover fantastiske afkast – måske endda
suppleret med billedet af en kendt person, som ifølge 
afsenderen anbefaler investeringen. Gør det ikke.
Får du mistanke om, at du er blevet udsat for svindel, skal 
du straks kontakte os på 70 33 33 33.
Vi svarer døgnet rundt alle årets dage.

NORDEA LYNGBY, 70 33 33 33, NORDEA.DK
Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland

�	����������������
�	������
Tag med på rejsen, når Casper Santin fortæl-
ler om historien, passionen og fremtiden for 
Classic Car House. Vi byder på en forfriskning 
undervejs.  

Tilmelding: Nødvendig. Max 80 deltagere

Mødested: Lyngby Idrætsby, Lundtoftevej 
53A, Lyngby Idrætsby
Arrangør: Classic Car House & Tommy Wedel

��������������������������������
�������������������	���

�	��� ��
Foreningen for pårørende til demensramte 
og Lyngby kirke inviterer til et par timer med 
sang og hygge. Trænger demenssygdom sig 
på i hverdagen og har du lyst til et par timer i et 
samvær, hvor vi synger kendte sange, så er du 
velkommen. Der er også mulighed for en snak 
med hinanden over kaff en og kagen, og for at 
høre om vores tilbud til demensramte familier. 
Tilmelding er fint - men vi byder alle velkom-

men, der har lyst til at komme forbi og være 
med i dette eftermiddags-
samvær

Tilmelding: Kan ske til Nina Harboe 
på mail pusterum@1gmail.com eller på 
tlf. 2579 6569

Mødested: Lyngby Kirke, 
Lyngby Kirkestræde 1, Lyngby 
Arrangør: Foreningen for pårørende til 
demensramte i Lyngby-Taarbæk 
Kommune og Lyngby Kirke

��
������	���������¬£��
�	��� �����
Vi har ikke blot fået flere leveår, men også en 
spritny fase i livet mellem voksen og gammel. 
Læge og ph.d. Charlotte Juul Nielsen giver i 
dette foredrag sit bud på, hvilken betydning 
sociale relationer har for et godt, sundt og me-
ningsfuldt liv som 60+’er. Kom og hør Charlot-
tes nærværende og lettilgængelige formidling 
af vigtige aspekter, som du måske ikke lige selv 
havde øje for. Du bliver klar til at gå ud i livet 
med ny inspiration og en stærk vilje til at holde 

fast i dit eget gode liv. Der bydes på kaff e og 
kage. 

Tilmelding: Nødvendig. Max. 100 deltagere

Mødested: Virumhallen, Geels Plads 40, Virum
Arrangør: Lyngby-Taarbæk Kommune

���	�
��������
�����
��		�������������������
�	������
Udvalgsformand Casper Strunge runder 
festivalen af. Lokale kunstnere vil underholde 
til velkomstdrinken, mens sanger og musiker 
Martin Jantzen og guitarist Jens Gummesen 
vil sørge for god stemning under spisningen.  
Der vil blive serveret en lækker sommermenu, 
tilberedt af Den Kommunale Madservice. Øl, vin 
og vand kan købes. 

Tilmelding og køb af billet: Nødvendig. 
Billetpris 135 kr. Max. 130 deltagere

Mødested: Kulturstedet Lindegaarden, 
Peter Lunds Vej 8, Lyngby 
Arrangør: Lyngby-Taarbæk Kommune

SENIORFESTIVAL 2022
PROGRAM

Hvor tilmelding er nødvendig kan det ske på www.seniorfestival.ltk.dk/program, hvis ikke andet er nævnt.
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Lyngby Hovedgade 39 - 2800 Kgs. Lyngby - Tlf. 3216 1290

100% bomuld, dobbelt forstykke. 
599,-

www.asmus-lyngby.dk

100% bomuld, dobbelt forstykke. 
Fås med hjerte-udskæring og rund hals. 

499,-

KULTUR I HØJSÆDET

Classic Car House

Et levende sted for  
kommunens lokalhistorie

Kunst og kage  
på Sophienholm

I det gamle Landbrugsmuseum og Vi-
rumgård opføres Classic Car House. Med 
Classic Car House er det vores ønske at 
samle aktiviteter, der er forbundet med 
klassiske biler under ét tag og skabe et 
samlingspunkt og oplevelsesunivers for 
alle. Vi åbner stedet i 2023, men allerede 
nu kan du få historien og tankerne bag dét 

25.000 m2 store oplevelsesunivers. Kig 
forbi, når direktør Casper Santin i Seniorfe-
stivalen holder foredrag om det kommende 
Classic Car House i form af spændende 
billeder og en 3D rundvisning i det impo-
nerede bilhotel. 
Det sker fredag den 17. juni, kl. 13 i Virum-
hallen.

På Stadsarkivet Frieboeshvile indsamler, bevarer 
og formidler vi den lokale historie i Lyngby-Ta-
arbæk – i et tæt samarbejde med borgere, for-
eninger og virksomheder. Alle er velkomne til at 
besøge vores læsesal og lokalhistoriske udstilling 
tirsdag-torsdag kl. 14-16. Udstillingen har også 
åben lørdag kl. 10-14. Vi afholder en lang række 
arrangementer og aktiviteter for skoler, børne-
familier og alle andre historieinteresserede. Vi 
holder også Grundlovsarrangement hvert år 

i Frieboeshviles park. Se mere på vores 
hjemmeside www.stadsarkivet.ltk.dk og 
Facebookside under Lyngby-Taarbæk 
Stadsarkiv. Vi håber at se jer.

Med sin beliggenhed ned til Bagsværd Sø er 
Sophienholm en af Lyngby-Taarbæks mest na-
turskønne og sjældne perler. Det er det ideelle 
sted til en udflugt med familie og venner, og alle 
er velkomne på Sophienholm; børn kan gå på 
opdagelse i havens kroge og gemmesteder og 
klatre på de mange børnevenlige kunstværker, 
mens forældre og bedsteforældre kan nyde en 
stille stund med en kop kaffe på cafeens terrasse 
med udsigt over haven og vandet. Parken omkring 
huset danner også ramme for Sophienholms 
mange udendørs aktiviteter gennem året, med 
blandt andet gratis koncerter og kunsthallens 
podwalks. Her har forskellige kunstnere ladet 
sig inspirere af stedet og omsat det til tanke- og 
humørvækkende lydhistorier til ørerne. 

I anledning af Niels Bohr året i 2022 inviterer 
Sophienholm frem til 7. august indenfor til en 
nyskabende udstilling med unge og etablere-
de kunsterne, der udforsker, hvordan kunst og 
videnskab påvirker hinanden. Her lærer man 
Bohr at kende på en ganske ny og øjenåbnende 
måde. Der er rabat for pensionister på indgangen. 
I sommerhalvåret kan man tage bådfarten på 
Bagsværd Sø direkte til Sophienholm eller cykle 
den skønne tur gennem skoven. Der går direkte 
bus fra Lyngby Station, og der er handicap-par-
kering tæt ved bygningen. Kom og deltag i vores 
arrangement i Seniorfestivalen den 15. juni. 

17. juni 
kl. 13-15 

Virumhallen

16. juni 
kl. 13-14 

Frieboeshvile

15. juni
kl. 13

Sophienholm
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“Grillfesten, den glæder  
vi os alle sammen til” 
... siger Grethe, medlem i RustenborgHuset – 
Samvær & Aktivitet for Seniorer i Lyngby

Else og Grethe (hhv. 94 og 84 “somre”) er 
igennem snart 5 år kommet i huset hver mandag 
til morgenhygge og stolemotion, efterfulgt af 
frokost i cafeen og banko/foredrag.

Else siger: “For mig er det ugens lyspunkt 
at komme her. Jeg var lidt skeptisk først, men 
jeg kommer herned og hygger mig og snakker 
med mennesker, jeg ellers ikke ville have mødt 
i mit liv. Og vi udveksler nogle gode tanker, dels 
om praktiske arrangementer som vi kan hjælpe 
hinanden med at gøre opmærksom på, dels al-
mindelig sludder om vejr og vind. Vi drikker kaffe 

og kommer til noget stolegymnastik og laver hvad 
man kan overkomme med sine gamle arme og 
ben. For mig er det utrolig positivt, at selvom jeg 
har en udmærket familie, der hjælper mig med dit 
og dat, så er det en anden måde at være sammen 
med jævnaldrene.”

Ny i huset/de første gange: 
Else udtaler: “Jeg kom her først da jeg blev alene. 
Jeg var så heldig, at Jytte, der var frivillig her, kom 
og tog sig af mig. Hun tog mig under sine vinger. 
Du må sætte dig, hvor du vil, bare ikke på min 
plads, sagde hun (ha ha).”
Grethe udtaler: “Det var min datter, der havde set 

RustenborgHusets annonce i avisen. Jeg havde 
ikke lyst, da jeg kom, fordi jeg har været meget 
genert før i tiden. I tror det er løgn, men det er 
altså rigtigt. Jeg siger ikke ret meget, men det gør 
jeg nu. Jeg har fundet ud af, at man ikke får noget 
at vide, hvis ikke man spørger.”

I RustenborgHuset bliver du en del af et fæl-
lesskab. Aktiviteterne spænder vidt over bl.a. 
yoga, linedance, vandgymnastik, keglespil, IT, 
maleri, smykker, sang, bridge og underholdende 
foredrag. Kig forbi og få syn for sagen. 

Du er altid velkommen på Rustenborgvej 1c, 
2800 Kgs. Lyngby. 
www.rustenborghuset.dk. 

10. juni 
kl. 12.30-16

RustenborgHuset

Lyngby Løve Apotek – Ved Lyngby Station 
Jernbanepladsen 43 · 2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 45 87 08 20

Lyngby Løve Apotek – I Lyngby Storcenter
Lyngby Storcenter 1, dør 1 · 2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 45 87 08 20

Vi har åbent helt 
til kl. 20.00 hver dag 

INGEN søndagstillæg! 



19

Pensionister hjælper skolebørn 
Hvis du er pensionist og gerne vil bruge noget 
af din tid på at hjælpe vores skolebørn fagligt 
samt til at højne deres trivsel i folkeskolen, er du 
velkommen som medlem i den frivillige forening 
“Pensionister i Skolen”. Her kan du samtidig få et 
udbytterigt netværk og fællesskab med forenin-
gens øvrige medlemmer. 

Hvad er du god til? Hvad har du lyst til? Hvor 
mange timer vil du bruge?
Du kan f.eks. hjælpe skolebørnene med lektierne 
efter skoletid eller hygge og være kreativ sammen 
med dem i SFO. Du kan også være en hjælpende 
hånd for lærerne i klasserne, hvor du kan støtte de 
elever, der har brug for ekstra faglig hjælp og evt. 

ro og nærvær til at kunne koncentrere sig. Du kan 
også give hjælp og støtte til ordblinde elever eller 
til 2-sprogede elever med læsetræning – enten 
enkeltvis eller i grupper. 

Til gengæld får du en varm respons i form 
af gensidig glæde – både fra elever og lærere 
– samt et unikt samvær og en nærkontakt med 
skolebørn i alle aldre, som viser dig tillid, glæde 
og fortrolighed. Og du bestemmer helt selv, hvor 
mange timer om ugen du vil bruge som frivillig 
på en skole.

Til dig, der er interesseret
Hvis din interesse hermed er vakt, kan du efter 
koncerten i Lyngby Kirke den 10. juni høre mere 

om foreningens formål og virke. Du kan også 
kontakte formand Kirsten Christensen på telefon 
61 69 54 58 og få en “første snak” om, hvad du 
som frivillig pensionist gerne vil og kan bidrage 
med til gavn for skolebørnene. På Kirkebakken 
vil du møde bestyrelsen og nogle af de frivillige 
pensionister, som kan fortælle dig om deres erfa-
ring og store glæde/øget livskvalitet ved at gøre 
en forskel til gavn for skolebørnenes indlæring 
og trivsel i folkeskolen.    

10. juni 
kl. 17 

Lyngby Kirke

9. juni 
kl. 14-17 
Røde Kors 
Lyngby

I Røde Kors Lyngby-Taarbæk bygger vores akti-
viteter på fællesskaber og samvær. Det gælder 
også for den ældre del af kommunens indbyg-
gere.

I vores butik på Lyngby Hovedgade hygger 
frivillige i mange forskellige aldre og med man-
ge forskellige baggrunde sig med at sælge flot 
genbrugstøj til de glade kunder – til gavn for både 
klimaet og udsatte borgere i Lyngby-Taarbæk, 
der har brug for støtte. Butikken sælger også 
forskellige produkter, som vores nørklergruppe 
strikker i løbet af hyggelige eftermiddage i hinan-

dens selskab. Nye medlemmer, der har lyst til at 
svinge strikkepindene, er altid velkomne.

Mange vælger at bruge tiden efter pensionen 
på at yde en frivillig indsats her eller i én af vores 
øvrige aktiviteter, hvor de er med til at gøre en 
stor forskel for andre mennesker. De hjælper f.eks. 
sårbare børnefamilier og flygtninge i Lyngby-Ta-
arbæk med at komme videre i livet på den ene 
eller anden måde.

Vores frivillige er også aktive på plejehjem og 
andre steder, hvor mange – især ældre – med-
borgere har brug for os. Vores besøgsvenner gør 

livet og hverdagen mere spændende for dem, 
der savner selskab, mens vores vågere skaber 
omsorg og nærvær for døende i de sidste timer.

Endelig sikrer Røde Kors Lyngby-Taarbæk 
tryghed gennem vores samaritters indsats til 
mange større arrangementer og gennem vores 
førstehjælpskurser, hvor mange hundrede borgere 
hvert år lærer at redde liv. At blive frivillig kan 
være en stor glæde i både dit eget og andres liv. 

Mød os på Seniorfestivalen den 9. juni i vores 
butik i Lyngby eller få et overblik over dine mulig-
heder på www.lyngby-taarbaek.drk.dk. 

Frivillig hos Røde Kors i Lyngby-Taarbæk?

Du kan også blive medlem af  
vores nørklergruppe
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Vi tager forbehold for udsolgte modeller.

Find din lokale PAW SKO på facebook

PAW SKO · Adresse På god fod med digPAW SKO · Lyngby Storcenter 1, 1.sal, 177 · 2800 Kgs. Lyngby · Tlf. 45 88 66 54

Vi tager forbehold for udsolgte modeller.

649,-

649,- 549,-

Kvinde

Kvinde Kvinde

549,-

Kvinde

Repaircafé 
Lyngby
Repaircafé Lyngby (RCL) er et bæ-
redygtigt koncept, hvor du gratis 
kan få repareret dine kære gen-
stande af dygtige, frivillige fixere 
(reparatører). Fixerne har forskel-
lige kompetancer og fixer f.eks. 
elektriske apparater, tøj, legetøj,  
redskaber, bøger, antikviteter mv. 
Repaircafé afholdes den 3. søn-
dag hver måned. 

Lad os hjælpe dig med at repa-
rere dine ting i stedet for at smide 

dem væk. Vores motto er “Tænk 
globalt,- reparér lokalt”. Der er altid 
en kop kaffe/te på kanden, mens 
du venter. I anledning af Senior-
festivalen kan du ekstraordinært 
møde os søndag den 12. juni, kl 13-
17 i Frivilligcentret, Rustenborgvej 
2A, 1.sal. 

Læs mere om vores koncept på 
vores hjemmeside www.repairca-
felyngby.dk eller på Facebook

12. juni  
kl. 13-17 

Frivilligcentret

Meyers Spisehus  
– mere end  
en restaurant 
I Meyers Spisehus har vi en 
vision om at være langt mere 
end et spisested. Derfor en-
gagerer vi os i lokalsamfun-
det med mange forskellige 
aktiviteter, nogle sammen 
med andre lokale aktører. For 
eksempel afvikler vi hver må-
ned – bortset fra juli måned 
- sammen med ”Løberen” 
et 5 km morgenløb. Løbet 
starter året rundt kl. 07.30 
og afsluttes med dejlig mor-

genmad. Det er gratis for alle 
og kræver ingen tilmelding. I 
anledning af Seniorfestivalen 
afholder vi et særskilt løb for 
seniorer. Måske du har lyst til 
at løbe med i Meyers Senior-
morgenløb den 14. juni med 
efterfølgende morgenbrød 
hos Meyers Spisehus?

Du kan læse mere om vores 
arrangementer meyersspi-
sehus.dk.
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Lundtofte 
Medborgerhus' Venner 
Vores forening har til huse i 
Lundtofte Medborgerhus. Vi 
deler huset med mange andre 
brugere, foreninger, skoler og 
aftenskoler. 

Vi tilbyder deltagelse i man-
ge forskellige aktiviteter. Men er 
dog mest orienteret omkring de 
kreative aktiviteter.

Vi har nogle fine og veludsty-
rede værksteder.  Maleværksted, 
tekstilværksted, glasværksted, 
it- værksted og træværksted. 

For tiden har vi grupper som 
arbejder med følgende:
Maling, croquis, syning, filtning, 
kreativ cafe, it- værksted, smyk-
ker, glas, træarbejde, læsekreds, 

skrivegruppe, madklub og en 
fransk cafe. 

Vores koncept er, at der er en 
tovholder på hvert hold, og ellers 
deltager alle på lige fod. 

Vi er altid åbne for nye tiltag, 
så har du en ide, og kunne tænke 
dig at starte en ny aktivitet, er vi 
altid behjælpelige med at få sat 
det i gang. 

Det koster 100 kr. om året at 
være medlem. 

I 2021 fik vi tildelt Folkeoplys-
ningsudvalgets Frivillighedspris. 

Se mere på  
www.lundtoftemedborgerhus.dk
eller kontakt os på 
lundtoftehus@gmail.com

Lundtofte 

16. juni
kl. 14-16 
Lundtofte 

Medborgerhus

Seniordag hos Thiele 
på Lyngby Hovedgade
I anledning af Seniorfestival 
2022, holder Thiele på Lyngby 
Hovedgade åbent hus. Vi vil 
præsentere dig for de mulig-
heder, vi som optiker har for at 
gøre din hverdag som senior 
nemmere. 

Der findes i dag flere mu-
ligheder for højkvalitets syns-
korrektion end nogensinde før. 
De 3 mest relevante er briller, 
kontaktlinser og øjenkirurgi/
laserbehandling. 

Kom ind og lad os hjælpe 
dig med at finde den bedste 
løsning for dig. 

Vi byder på en lille forfrisk-
ning og lidt sødt til ganen.

Kom og mød:
• Vores Laser og øjenkirurg 
Thomas Agerboe fra Scandi-

navian Eye Center, der kan for-
tælle om de mange muligheder, 
der findes på området lige fra 
de populære Smile-laseropera-
tioner til grå stær operationer

• Vores kontaktlinseoptiker 
Bjarne Rathje, der kan fortælle 
om de mange muligheder, der 
findes på linsemarkedet i dag

• Vores chefoptiker Liselotte 
Blangstrup, der kan fortælle 
om de mange muligheder for 
at sammensætte den optimale 
brilleløsning, der kan bestå af 
flere briller, der kan hver sit eller 
måske blot en enkelt brille, der 
kan afhjælpe alle dine behov.

10. juni 
kl. 11-14
Thiele
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Lovens lange arm
Vi kender nok alle Bent Isager-Niel-
sen, når han indimellem toner frem 
på skærmen for at give sit syn på en 
spektakulær politisag. Han har med sin 
rolige, imødekommende fremtoning og 
store viden vundet stor anerkendelse 
for sit 44 år lange virke, hvor han var 
tilknyttet Frederiksberg Politi, Rejse-
holdet, Københavns Vestegns Politi, 
Bagmandspolitiet og Nordsjællands 
Politi. 

Selvom han i en alder af 71 år 
sagtens kunne nøjes med at nyde 
sit otium, er han stadig en travl og 
engageret herre. Han rejser landet 
rundt for at holde foredrag, skriver 
bøger og senest har han kastet sig 
ud i en karriere som lokalpolitiker for 
de Konservative på Frederiksberg, 
hvor han bl.a. er medlem af Ældre- og 
Socialudvalget. Han fortæller selv, 
at han ikke er garvet politiker, men 
bruger det menneskesyn han har 
oparbejdet gennem sit virke og det 
kæmpe erfaringsgrundlag han har fra 
alle samfundslag i Danmark. “Jeg har 
været hos Dronningen og modtaget 
Ridderkorset, men der er ikke den usle 
flække og det dysfunktionelle hjem i 
udkantsdanmark, jeg ikke har været i. 
Den, der har evnen, har pligten, som 
min far lærte mig. Så må man jo tage 
den alvorligt.” 

I foredraget I LOVENS NAVN for-

tæller tidligere politiinspektør Bent 
Isager-Nielsen om sit liv i politiet – 
med fokus på personlige erfaringer og 
refleksioner over udviklingen i krimi-
naliteten i samfundet. Med udgangs-
punkt i virkelige mordgåder og deres 
opklaring fortæller han om politiets 
efterforskningsarbejde, om retsmedi-
cin, afhøringsteknik, kriminalvidenskab 
og meget mere.

I 1974 startede Bent Isager-Nielsen 
sin karriere i Politiet.

Han har stået i spidsen for efter-
forskningen af utallige, ofte højt pro-
filerede kriminalsager og har vare-
taget overordnede opgaver på såvel 
operativt som strategisk niveau inden 
for ledelse, formidling og organisa-
tionsudvikling. Bent Isager-Nielsen 
gik i april 2018 på pension efter 44 år 
indenfor Politiet.

Vi kender ham stadig fra hans hyp-
pige optrædener i medierne. Dels i 
forhold til konkrete sager, dels som 
ekspert og kommentator på overord-
nede emner inden for mange aspek-
ter af politiarbejdet. Han har udgivet 
flere bøger og er fortsat tilknyttet flere 
medier.

Kom og hør med, når Bent Isa-
ger-Nielsen giver et spændende 
indblik i de drab og dilemmaer, som 
har gjort størst indtryk gennem hans 
mange år i dansk politi.

14. juni  
kl. 13.30-15 
Lyngby 

Parkkirkegård

Mød livet med  
forundrings- 
parathed
Jørgen Carlsen er idéhistoriker og var i mere end 
30 år forstander på Testrup Højskole. 

Det var i hans arbejde på højskolen, at han op-
fandt ordet “forundringsparathed”. Han ønskede, 
at eleverne skulle have et åbent blik for det, livet 
bringer. At møde livet med nysgerrighed, evnen 
til at forundres og til at have interesse i filosofi, 
kunst, politik og alt det andet, der rører sig i livet. 

For ham at se er forundringsparathed langt 
vigtigere end det fortærskede ord forandrings-
parathed. Han synes, at det er vigtigt at stimulere 
vores fornemmelse for livets underforståede 
under. “Virkeligheden er ikke noget, man skal 
finde ud af. Den er noget, man skal leve sig ind 
i”, som han udtrykker det. I sit foredrag vil han 
præsentere en række eksempler på forundrings-
parathed med baggrund i filosofi, litteratur og 
højskolens univers.

Jørgen Carlsen er endvidere medredaktør 
af den nye højskolesangbog, skribent i Kriste-
ligt Dagblad og var medlem af Etisk Råd fra 
2011-2016. Han har i årenes løb i skrift og tale 
blandet sig i samfunds- og kulturdebatten og 
holdt hundredvis af foredrag over hele landet. 
Hør mere om begrebet forundringsparathed, 
når Jørgen Carlsen holder oplæg på Stadsbib-
lioteket, onsdag den 15. juni, kl. 10.30.

15. juni 
kl. 10.30-12 

Stadsbiblioteket
VIDEN & DIALOG
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Gode sociale relationer 
holder dig i gang
Vidste du, at sociale relationer kan konkurrere 
med kendte faktorer som frisk luft og motion, 
når det gælder indvirkning på levetid? 

Vi mennesker er sociale væsner, og vores 
relationer til andre er vigtige – måske afgøren-
de, for vores psykiske og fysiske trivsel.

Gode venner og i det hele taget gode sociale 
netværk har stor betydning for vores livskvali-
tet og livslængde. Mennesker, der har et godt 
socialt netværk og gode sociale relationer, 
lever simpelthen længere og har en bedre 
sundhedstilstand.

Hvorfor det er sådan, vil Charlotte Juul Nils-
son give en række forklaringer på i hendes 
oplæg: Sociale relationers betydning for sund 
aldring. 

Charlotte Juul Nilsson er læge og ansat som 
forsker ved Institut for Folkesundhedsviden-
skab, Afdeling for Social Medicin.
Charlotte Juul Nilsson har i sin forskning fokus 
på sociale relationer i livets forskellige faser 

og hvordan sociale relationer har betydning 
for vores helbred og trivsel. Hendes foredrag 
kan gøre dig klogere på bl.a.: 
•  Hvordan påvirker sociale relationer os både 
fysisk, psykisk og socialt

•  Hvad er betydningen af at have gode relati-
oner til familie, venner og bekendte

•  Hvad det at indgå i et fællesskab har af be-
tydning for os 

•  Hvilken betydning har det, hvordan du bor
•  Hvorfor bliver det for nogen nemmere at indgå 
i sociale relationer, jo ældre vi bliver.

Charlotte Juul Nilsson formidler sin store og 
værdifulde viden på en meget lettilgængelig 
facon, så du vil helt sikkert gå fra foredraget 
med masser af ny viden om, hvad du selv kan 
gøre for at have en god livskvalitet og et godt 
helbred. Måske får du endda lyst til at gøre 
meget mere af det gode i dit eget liv og sam-
men med andre – og at være glad for livet som 
senior i Lyngby-Taarbæk kommune.

Lyngby-Taarbæk 
Kommune takker alle 
lokale foreninger, 
organisationer, frivillige, 
kulturelle institutioner
og erhvervsdrivende,
der bidrager til 
Seniorfestival 2022

BaseCamp
Bredebo Vennerne 
Boblberg 
Børnekor fra Sankt 
Sankt Knud Lavard Skole 
Cafe Latte-cykelholdet
Classic Car House
Grøn puls 65+ 
Cyklistforbundets 
lokalafdeling for 
Lyngby-Taarbæk og Rudersdal
Cykelholdet for 
kræftramte mænd
Fitness 60+ 
Foreningen for pårørende 
til demensramte i LTK 
Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk 
Historiker Michael Bune 
Kom videre mand 
Kælderbandet 
Lundtofte Kirke 
Lundtofte Kirkes 
Menighedspleje 
Lundtofte Børnekor
Lundtofte Medborgerhus' Venner 
Lyngby Boldklub 
Lyngby Kirke
Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv 
Løberen
Meyers Spisehus 
Microsoft 
Pensionister i Skolen 
Repaircafé Lyngby
Rustenborghuset – Samvær og 
Aktivitet for Seniorer i Lyngby
Røde Kors Lyngby-Taarbæk
Sophienholm Café 
Spisevennerne
Stadsbiblioteket i Lyngby
Støtteforeningen Virumgårds 
Venner  
Taarbæk Kirke 
Thiele Briller & Kontaktlinser
Tommy Wedel
Æble-cykelholdet 
Ældre Sagen
Ølentusiast Erik Lohse 
4Mvideo

����

TAK TIL SPONSORER

BeachflagTo årskortØkonomisk støtte Festivalarmbånd Lån af kaff emaskiner Morgenmad Kildevand

17.juni 
kl. 14.30-16 
Virumhallen
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Gasværksvej 10, 2800 Kgs. Lyngby. Tlf.: 45 87 42 51. Mail: aeldre.lyngby@mail.dk

Benyt de mange tilbud
Du kan bruge din lokalafdeling hos Ældre 
Sagen til at få hjælp, deltage i aktiviteter 
og møde andre mennesker, og måske også 
blive frivillig. De fleste aktiviteter er gratis – 
når blot du er medlem af Ældre Sagen.

Hvis du har it-problemer kan vi hjælpe dig 
på vores kontor, eller vi kan besøge dig. Vo-
res handymen kan hjælpe med små opgaver 
i hjemmet, og du kan også få vejledning in-
denfor fx bolig, forsikring, jura og økonomi.

Vi har over 45 faste aktiviteter, som du kan 
deltage i, én gang om ugen eller hver må-
ned, inden for motion, sprog, spil, kreativi-
tet, it m.m. Ønsker du at dyrke motion kan 
det foregå udendørs året rundt, eller inden-
dørs det meste af året på forskellige måder.

Med 9 sproghold og 4 forskellige sprog på 
forskellige niveauer, er der måske også 
noget for dig. Vi har forskellige kortspil og 
skak, og mere fysiske spil som kegler, kro-
ket, krolf og petanque. Der arrangeres også 
løbende ture med besøg og foredrag.

Bliv medlem
Der er over 8.900 medlemmer hos Ældre 
Sagen i Lyngby-Taarbæk – men vi vil gerne 
være flere.

Ældre Sagen arbejder for, at alle voks-
ne – uanset alder – skal have retten til at 
bestemme over egen tilværelse, have et 
meningsfuldt liv og mulighed for at deltage 
aktivt i samfundet.

Du kan blive medlem fra du er fyldt 18 år. 

Et medlemskab koster årligt 270 kr. Er I to i 
husstanden er prisen 440 kr. årligt.

Vil du være frivillig?
Ønsker du aktivt at hjælpe Ældre Sagen som 
frivillig, kan du se de mange muligheder på 
vores hjemmeside. Vi har 300 frivillige, som 
er ansvarlige for de mange aktiviteter, til 
gavn for vores medlemmer. 

Se vores aktiviteter
www.aeldresagen.dk/ltk-aktiviteter

Bliv frivillig
www.aeldresagen.dk/bliv-frivillig

Tilmelding til vores nyhedsbrev
www.aeldresagen.dk/ltk

Vær aktiv hos
Ældre Sagen

og få nye 
venner
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