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Cecilia Lotko Pontoppidan indsættes ved
højmessen i Lyngby Kirke på søndag
NY PRÆST Lyngby Kirke får ny
sognepræst. Ved højmessen
søndag 16. juni kl. 10.30 indsættes Cecilia Lotko Pontoppidan i embedet af provst Grete
Bøje.
Efter højmessen er der
reception i Sognegården, hvor
alle er velkomne. Cecilia Lotko

Genbrugsbutikken på Brede Torv sætter
fokus på "der var en gang" og sælger fine
duge, sølvstager og porcelæn med rabat 14.
og 15. juni

DER VAR EN GANG Mange
butikker har vanskeligheder
på grund af krisen, men sådan
er det ikke i Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik på Brede Torv.
Her har omsætningen været
stigende og i 2012 blev overskuddet på 270.000 kr. til verdens fattige.

ning af fødselsdagen er der 20
procents rabat på alt.
Medarbejderne håber, at
mange vil komme forbi den
14. og 15.juni, så fødselsdagssalget kan være med til at øge
årets overskud.
Hvis man når 290.000 i år,
kommer butikken i løbet af
de 32 år samlet op på over ni
millioner til Folkekirkens Nødhjælps arbejde.

32 års fødselsdag

Hjælpere søges

Den 14. og 15. juni fejrer butikken 32 års fødselsdag, og i år
har den valgt, at sætte fokus på
ting fra ”der var en gang”.
Der er mange fine duge,
både store hvide, smukke broderede duge og mange andre
broderier. Der er også sølvstager, service og porcelæn og
masser andre varer. I anled-

"Mange mennesker har opdaget, at det er spændende at
købe brugt tøj. Der er mange
unikke tilbud til både herrer
og damer. Men det er ikke kun
tøj butikken får fra de mange,
der aflevere varer, der er også
rigtig fine glasting og mange
tallerkener, kopper, krus, køkkenudstyr, bøger og maleri-

Vidensbyen
gør status
Af Claus Nielsen, formand
for Foreningen LyngbyTaarbæk
Vidensby og
Universitetsdirektør på
DTU
Det er gået stærkt for Lyngby-Taarbæk Vidensby i det
forgangne år, endda meget
stærkt. Fornylig mødtes
Vidensbyens medlemmer til
den anden ordinære generalforsamling i foreningens historie, hvor der blev gjort status
over året der gik og sat nye mål
for fremtiden.
Lyngby-Taarbæk har helt
fra begyndelse haft et unikt
potentiale for at blive det, vi i
dag kalder Vidensbyen. Byen
har nemlig et stærkt erhvervsliv med mange vidensvirksomheder, et godt uddannelsesmiljø og et anerkendt, internationalt universitet, en veluddannet befolkning og i mange
henseender en god beliggenhed, hvor det er attraktivt at
bosætte sig. Resultaterne, som
allerede er nået, overstiger på
den positive måde alt det, jeg
havde forventet.
På bare få år er Vidensbyen vokset fra idé til konkrete
resultater – og foreningen har
i dag en bred vifte af aktører på
tværs af det private erhvervsliv, kommunen, den almene
boligsektor og byens forsknings- og uddannelsesinstitutioner, der arbejder aktivt
for at indfri målet om at gøre
Lyngby-Taarbæk til en af Nordeuropas førende videns- og
universitetsbyer.
Vidensbyens fælles mål er
fortsat en ambitiøs vision for
Lyngby-Taarbæk, hvad enten
fokus er på værdiskabelse og
bundlinje, kommunal velfærdsproduktion eller forskning og uddannelse. Mit håb
er, at Lyngby-Taarbæk fremover vil være en by, der er præget af bæredygtig vækst og
udvikling og et kraftcenter i
Danmark og Nordeuropa. En
by, virksomheder ikke kan
komme udenom, når de skal
bestemme hvor de skal lokalisere sig i hovedstadsområdet, i Danmark og ja, gerne i
Europa. Jeg håber også, at borgerne i Lyngby-Taarbæk fremover vil opleve endnu bedre og
mere spændende muligheder
for beskæftigelse og mange
attraktive arbejdspladser. En
kommune præget af velfærdsinnovation og udvikling og et
interessant og levende byliv og
høj livskvalitet for alle.
I løbet af det sidste år har vi
indfriet de mål, vi satte os for
på den første ordinære generalforsamling i 2012 – og mere
til.
Der er etableret et velfungerende sekretariat, som arbejder målrettet på at indfri vores
vision og målsætning. Gennem

rekruttering og mobilisering
af medlemmer har vi sikret en
bred og lokal opbakning til
Vidensbyen. Vi har engageret
os i kommunalplanstrategien
”Grønt Lys” med det sigte, at
kommunen vedtager en kommunalplan, som prioriterer
udvikling og vækst – og som
en vigtig del at dette, at letbanen bliver en realitet
For 2013 er der en endnu
mere ambitiøs plan, hvor flere projekter allerede er godt i
gang, og mange mål allerede
er nået.
I dag indgår Vidensbyen
som partner i flere regionale samarbejder og fora, som
har fokus på erhvervsudvikling og internationalisering
samt styrkelse af Øresundsregionens potentiale. Vi bidrager til etableringen af et internationalt skole- og dagtilbud i
kommunen, ligesom vi understøtter den boligaftale, som
Lyngby-Taarbæk har indgået
med DTU, og endvidere tager
vi aktivt del i det forberedende
arbejde med letbanen og en ny
shuttle bus forbindelse. Koblingen mellem by, virksomheder og uddannelsesinstitutioner er vigtig, og derfor deltager Vidensby også i for eksempel Forskningens Døgn, Global Entrepreneurship Week
og markeringen af Studiestart
i Vidensby.
Vi ser i dag en positiv udvikling i Lyngby-Taarbæk, og store virksomheder har allerede
besluttet at fastholde deres
virksomhed eller bygge deres
nye hovedsæde i Vidensbyen.
Og det er netop naturligt for
disse vidensvirksomheder at
placere sig i Lyngby-Taarbæk
som en internationalt orienteret videns- og universitetsby. Det er nemlig ikke tilstrækkeligt at have en god byggegrund, den skal også ligge det
rette sted: I et udviklingsorienteret miljø med gode netværksmuligheder og vidensdeling på tværs af sektorer og
kompetenceområder.
Hovedstadsregionen er
Danmarks vækstmotor – og det
forpligter. Vi skal sikre attraktive job og uddannelsesmuligheder samt en god infrastruktur og de bedste rammebetingelser for at drive virksomhed
og skabe udvikling og innovation. Der er netop de enestående muligheder for at skabe
vækst, der gør Lyngby-Taarbæk
til en central aktør i det storkøbenhavnske område.
Ideerne og viljen er der. Og
med den store tilslutning, vi
har til foreningen, er jeg heller ikke i tvivl om, at vi i 2013
vil se yderligere gode og betydningsfulde resultater. Jeg ser
derfor frem til endnu et år med
et konstruktivt og udviklende samarbejde i foreningens
bestyrelse, med sekretariatet,
med medlemmerne og med
alle Vidensbyens partnere og
interessenter.
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Ny præst ved
Lyngby Kirke

Ting fra
"dengang" til
salg i Brede
Af Grete Hansen

1. sektion

Pontoppidan har været sognepræst i Hellerup siden 2006 og
i de seneste 3 år tillige hospitalspræst på Gentofte Hospital.
Hun har også været tilknyttet
Pastoralseminaret, hvor hun
har undervist i at skrive taler
til bryllupper, bisættelser og
dåb.

Kirsten Heldt i butikken, der holder fødselsdag med rabat-salg af ting fra "der var en gang".

er," fortæller Kirsten Heldt fra
butikken.

Medarbejderne arbejder hele
tiden på at få de mange gode

ting, som bliver afleveret, gjort
klar til salg i Butikken, og det

er et stort ønske, at der er flere,
der vil være med i arbejdet.

Fyld kælderen...
1 flaske

9995

Spar

6 ﬂasker

Spier Vintage
Selection

279,-

Flere varianter. Western Cape,
Sydafrika.
6 x 75 cl. Literpris 62,00. Frit valg

Spar

11085

La Chasse
Flere varianter.
Côtes du Rhône,
Frankrig. 75 cl.
Literpris 40,00.

50

35,-

Veneto, Italien. 75 cl.
Literpris 46,67.
Frit valg

Torres Coronas
eller Torres
Viña Esmeralda
Catalunya, Spanien.
3 x 75 cl.
Literpris 57,33.
Frit valg

3 ﬂasker

129,-

Chianti Classico

3 ﬂasker

129,-

30,85

1 ﬂaske

Toscana, Lazio.
3 x 75 cl.
Literpris 57,33.

Frit valg

Spar

Jairo Vino
Rosso, Bianco
eller Rosato

Spar

95

24

3495

3 liter

159,Ravenswood
Zinfandel
Californien, U.S.A. 300 cl
Literpris 56,33

Spar

4000

SPÆNDENDE FRANSK FRA
VINKÆLDERLISTEN
FRANKRIG, BORDEAUX, HAUT-MEDOC:
Ch. Camensac, 5. Cru Classé
Ch. Belgrave, 5. Cru Classé, Få ﬂasker tilbage
FRANKRIG, BORDEAUX, MARGAUX:
Ch. Haut-Tayac, Klassisk Margaux stil
Ch. Dauzac, 5.Cru Classé, Blandt de bedste i Margaux
Ch. Le Cloitre Prieuré-Lichine
Ch. Siran
FRANKRIG, BORDEAUX, PAUILLAC:
Les Tourelles de Longueville
Ch. Bellegrave, Cru Bourgeois, Den er på toppen nu
FRANKRIG, BORDEAUX, PESSAG-LEOGNAN:
Ch. Haut Bergay, Anbefalet af Robert Parker
FRANKRIG, BORDEAUX, SAINT-EMILION:
Ch. la Fleur Peilhan
Ch. Cantin Grand Cru
Ch. Laroze Grand Cru Classé, I toppen af Saint-Emilion
FRANKRIG, BORDEAUX, SAINT-JULIEN:
Duluc de Branaire-Ducru
FRANKRIG, BORDEAUX, POMEROL:
Ch. Moulinet,Ejet af Mouiex Familien

ÅRGANG
2009
2007

FØR
349,00
249,00

NU
239,00
149,00

2008
2006
2008
2007

169,00
399,00
169,00
399,00

129,00
299,00
119,00
259,00

2004
2001

399,00
249,00

299,00
149,00

2009

449,00

299,00

2010
2010
2000

115,00
169,00
499,00

99,00
129,00
349,00

2008

399,00

269,00

2001

399,00

299,00

Se den fulde vinkælderliste i Varehuset,
eller mail til rasmus.schjerling@kvickly.dk

Tilbud gælder til og med lørdag den 15. juni og alle vinene er i begrænset parti.
Kvickly Holte Midtpunkt
Mandag til fredag kl. 8.00-20.00
Lørdag
kl. 8.00-18.00
Søndag
kl. 8.00-18.00

Bageren åbner kl. 7
Bageren åbner kl. 7
Bageren åbner kl. 8

Postbutik 10-18
Postbutik 10-14

Holte Midtpunkt

