
Frivillig Fredag i Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk  

Fredag d. 30. september kl. 13-15 og 19-21 

NB. Foreningerne kan opstille deres aktiviteter og boder op fra fredag kl. 11.00.  

Velmødt til en herlig dag hvor vi sammen synliggør, fejrer og drøfter de mange frivillige initiativer, der gør 

gavn for både borgere og frivillige i lokalsamfundet. 

 

Program:  

Kl. 13.00 – 15.00 Foreningsbazar – Mød nye frivillige fællesskaber (Haven) 

Mød bl.a. Mentorforeningen, Pensionister i Skolen, IF Limone, Bedste i Børnehuset, Lyngby Frivilliggruppe, 

Lyngby Guiderne m. fl. Alle foreninger og borgere er velkomne!  

https://www.ltk-frivilligcenter.dk/social-vejviser 

Kl. 13.00 – 15.00 Sandwich, bobler og danskvand (Gratis i Haven) 

Kl. 13.00 – 14.00: §18 Café (Forkontoret) 

Trine Bøgh-Barnholdt og Celine Montell, Lyngby-Taarbæk Kommune tilbyder hjælp til din 

foreningsansøgning om §18 (tilskud til frivilligt socialt arbejde i LTK) OBS Frist lørdag d. 1. oktober 2022.  

Kl. 13.00 – 15.00: Efterår – Har du lyst til at prøve noget nyt i fællesskab med andre? (Det Lange) 

- Nørklerne fra Røde Kors Huset https://lyngby-taarbaek.drk.dk/forside/norklere/ 

 

- HåndarbejdsVærkstedet – https://www.ltk-frivilligcenter.dk/aktiviteter-og-grupper/krea-cafe 

 

- Lær at strikke nissehuer til Mødrehjælpen sammen med Berit. Et nyt initiativ i Frivilligcenteret. 

 

- Kom Videre Mand – Et kursusforløb for og med mænd, med start 6. oktober 2022  

https://www.ltk-frivilligcenter.dk/aktiviteter-og-grupper/kom-videre-mand 

 

- Skriveværksted & Selvudvikling, et anderledes workshopforløb med Line for skriveglade 17 – 30-

årige unge voksne. 

- Skriveskolen/Forfatterfakultet for voksne 

NB. Begge initiativer er omtalt her: https://www.facebook.com/frivilligcenter.lyngby.taarbaek/ 

 

Kl. 13.00 – 15.00: Café Sindriget (Stuen) 

En hyggelig og fredelig fredagscafé for personer, der er psykisk sårbare. https://www.ltk-

frivilligcenter.dk/aktiviteter-og-grupper/cafe-sindriget 

Kl. 13.00 – 15.00: Repair Café Lyngby (Loftet)  

Mød de seje fixere, der beredvilligt prøver at hjælpe dig med at reparere maskiner, tøj og elektriske ting. 

https://www.facebook.com/repaircafelyngby/ 
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Kl. 14.00 – 14.30: SPEAKS om det frivilligt arbejde for Ukrainske Flygtninge (Loftet) 

Mød repræsentanter for Røde Kors, Lyngby-Taarbæk Kommune, VirumButikken og Dansk Flygtningehjælp 

til en snak om initiativer, erfaringer og det fremadrettede fokus i arbejdet for de ukrainske flygtninge. 

 

NB Aktiviteterne i Frivilligcenteret slutter kl. 15.00, hvorefter folkemængden fortsætter mod Kulturstedet 

Lindegaarden for at hygge og fejre frivilligheden i selskab med udvalgsformand Casper Strunge og 

borgmester Sofia Osmani, der sammen vil overrække kommunens sociale frivillighedspris til den heldige 

prismodtager.  

Frivilligcenteret loftet kl. 19 – 21. 

Kl. 19.00 – 21.00: Vil der være fokus på unge, der har lyst til at tjekke temperaturen hos LimoneUng og 

Mentorforeningen, der i dagens anledning har slået sig sammen om at bestille en bunke lækre pizzaer, så 

interesserede unge og deres pårørende kan høre om hvordan man kan være aktiv i et idrætsfællesskab, 

dyrke brætspil og/eller hygge i LimoneUng. Samt få en snak om hvad og hvordan en voksen mentor kan 

hjælpe unge videre med at finde deres egen retning i livet. 

https://www.ltk-frivilligcenter.dk/social-vejviser/item/limone-ung 

https://ltk-frivilligcenter.dk/social-vejviser/item/mentorforeningen-i-lyngby 
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