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NAVNE 7. august fylder Agnes 
Bo 105 år, og hun er dermed en 
af Lyngby-Taarbæks ældste bor-
gere. Agnes Bo har boet i kom-
munen siden 1943 først i Lyng-
by og de sidste 65 år i Virum. 
Agnes Bo blev kontoruddan-
net og kan stadig stenografere. 
Hun blev gift i 1943 og fødte sit 
første barn året efter. Som det 
var meget normalt dengang, 
blev hun husmor og støttede 
sin mand Aage Bo i hans karri-
ere. Aage Bo var fra 1946 leder 
af FDB’s oplysningsafdeling og 
blev tidligt engageret i arbejdet 
med at udbrede andelstanken også til lande uden for Dan-

mark. I halvtredserne kunne 
man således se en hel busfuld 
med folk fra Latinamerika, Asi-
en og Afrika besøge hjemmet 
i Blomstervænget, hvilket vak-
te stor positiv opsigt. Aage Bo 
døde allerede i 1974.

Agnes Bo har hele livet 

været en læsehest. En anden 
interesse er kunst, og i man-
ge år var hun et aktivt medlem 
af ”fritidsmalerne”. Da Agnes 
blev 100 år boede hun stadig i 
sit hus på Bakkevej, men siden 
1. oktober sidste år har hun 
boet i en lejlighed på Plejecen-
tret Virumgård.

Agnes Bo fylder 105 år

Af Signe Steffensen

60 Marianna Lubanski tanker 
energi i mødet med nye men-
nesker og ideer. Det har gjort 
hende til et naturligt lokomo-
tiv for Lyngby-Taarbæk Videns-
by, som hun i den grad har sat 
sit præg på siden hun i 2018 
tiltrådte som direktør.

Allerede fra dag ét fik hun i 
den grad brug for at trække på 
sin store erfaring med innova-
tionsmiljøer, for første opgave 
var at formulere en ny strategi 
for Vidensbyen.

”Vi skal turde at tegne en 
lidt skarpere profil, vælge 
nogle indsatsområder ud og 
tænke i større projekter,” sag-
de hun dengang og kastede 
sig over arbejdet med at gøre 
Lyngby-Taarbæk til en af Euro-
pas førende videns- og univer-
sitetsbyer med et forsknings- 
og uddannelsesniveau i ver-
densklasse. Ikke mindst skulle 
byen være et levende labora-
torium for bæredygtig by- og 
erhvervsudvikling. 

Det er en del af kernen i den 
strategi hun har været med til 
at formulere, og derfor var det 
også en fjer i hatten, da det i 
2020  lykkedes at få et nationalt 
testcenter for teknologiske løs-
ninger til detailbranchen truk-
ket til Lyngby Storcenter.

RetailTech Lab er etableret 
af Science City Lyngby og er et 
toårigt udviklingsprojekt støt-
tet af Danmarks Erhvervsfrem-
mestyrelse.

Projektet er et godt eksem-
pel på Marianna Lubanskis 
skarpe blik for nye muligheder 
og tendenser og ikke mindst, 

hvem hun kan sætte sammen 
for at forløse det.

Adm. direktør i Microsoft 
Development Copenhagen 
og formand for bestyrelsen i 
Science City Lyngby Charlotte 
Mark har da også kun masser 
af roser til den runde fødselar. 

”Marianna er et kæmpe 
aktiv for Vidensbyen. Hun 
bringer stor energi og et smit-
tende godt humør, er uforfær-
det, virkelysten og entrepren-
ant. Marianna har store ambiti-
oner på Vidensbyens vegne og 
sammen med sit team er hun 
godt i gang med at implemen-
tere strategi 2020-2025, hvor 
der bygges ovenpå netværk og 
samarbejder med et egentligt 

innovationsdistrikt, bl.a. med 
Retail Tech Lab i Lyngby Stor-
center, Task forcen for Innova-
tion District og Roundtables 
om Grøn Omstilling. Man kan 
godt blive i tvivl om hun over-
hovedet har tid til at fejre de 60 
år,” siger Charlotte Mark.

Kæmpe netværk 
Marianna Lubanski er uddan-
net cand.merc.int. og var før 
hun tiltrådte stillingens om 
direktør i Lyngby-Taarbæk 
Vidensby direktør i Copen-
hagen Capacity, blandt andet 
med ansvar for at tiltrække 
udenlandske virksomheder 
til Hovedstadsområdet. Hun 
har været direktør for det dan-

ske innovationscenter i Silicon 
Valley, arbejdet med forret-
ningsudvikling i Grundfos, og 
været projektleder for Innova-
tionsrådet i Mandag Morgen. 
Hun har været selvstændig fle-
re gange og arbejdet tæt sam-
men med de danske og inter-
nationale innovations- og 
iværksættermiljøer, hvilket 
har givet hende et enormt net-
værk både nationalt og inter-
nationalt.

På Vidensbyens hjemme-
side står der, at ”visionen for 
2025 er at udvikle Vidensby-
en til en sammenhængende 
by, der bobler af innovation, 
entreprenørskab, handel og liv 
– en oplevelse der skal begyn-

de i det øjeblik, man ankom-
mer til Lyngby. ”

Selv skal hun med sit imø-
dekommende smil som i alt 
andet nok vise vejen og bidra-
ge til den oplevelse.

For ligesom når hun sidder 
på racercyklen på de Nordsjæl-
landske landeveje, så er hun 
ikke bange for at lægge sig 
forreste i feltet og sætte tem-
poet velvidende, at det er langt 
højere, når feltet arbejder sam-
men og rytterne kender hinan-
den godt. 

Den 10. august fylder Mari-
anna Lubanski 60 år. Dagen 
fejres med en reception hos 
Futurebox på DTU, hvor Scien-
ce City Lyngby holder til.

Vidensbyens direktør smitter 
alle med sin begejstring
Marianna Lubanski lægger sig gerne forrest i feltet og træder ekstra hårdt i pedalerne for at 
sætte fart på udviklingen Lyngby-Taarbæk.

NAVNE Peder Jon Andersen på 
63 år fra Lyngby er 1. juli til-
trådt som formand for Rotary 
Danmark.

Peder Jon Andersen har 
det seneste år været distrikts-
guvernør for Rotary Distrikt 
1470, som består af områder-
ne hovedstadsområdet, Born-
holm og Grønland. Den post 
har Nicolai Wirenfeldt Asmus-
sen fra Gentofte nu overtaget.

”Peder Jon Andersen har 
været medlem af Virum-Sor-
genfri Rotary klub siden 1998, 
hvor han har været en yderst 
aktiv og engageret rotarianer,” 
skriver Rotary Danmark i en 
pressemeddelelse. 

Som distriktsguvernør i 
Rotary Distrikt 1470 har han 
haft ansvaret for 58 Rota-
ry-klubber med 1.900 med-
lemmer.

”Rotary er et erhvervsnet-
værk, som vedkender sig et 
humanitært ansvar. Rotary 

har i Danmark cirka 250 klub-
ber med 9.000 medlemmer. 
Ledere og specialister fra den 
offentlige- og private sektor 
udveksler på tværs af brancher 
viden og erfaring. På verdens-
plan er der cirka 1,2 millio-
ner rotarianere. Mere end 200 
danske unge deltager årligt i 
Rotarys internationale udveks-
lingsprogrammer. Rotary har 

globalt fokus på blandt andet 
fred- og konfliktforebyggel-
se, sundhed, analfabetisme, 
uddannelse og økonomisk- og 
samfundsmæssig udvikling,” 
skriver altså Rotary Danmark i 
pressemeddelelsen. 

Peder Jon Andersen fik 
nyligt overrakt en såkaldt 
’PHF-anerkendelse’ med fire 
safirer, som anerkendelse for 
det store arbejde, han allerede 
har gjort for Rotary. PHF-aner-
kendelsen gives i Danmark til 
den, der har gjort et stort og 
uselvisk stykke arbejde i Rota-
ry. 

Peder Jon Andersen er cand.
merc. og med en mangeårig 
karriere indenfor forsikring 
samt som oberstløjtnant af 
reserven ved Den Kongelige 
Livgarde. Jk

Lyngbyborger får 
toppost i Rotary 
Danmark
Peder Jon Andersen er tiltrådt som formand for Rotary 
Danmark.

Peder Jon Andersen er blevet formand 
for Rotary Danmark. Pressefoto 

Agnes Bo fylder 105 år 7. august. Pressefoto 

Kgl. porcelæn
købes

Lundin  
Vester Voldgade 21
33 13 21 11

v/Thomas Skyum
Vi er Deres lokale stenhuggeri

Mandag-fredag 10-17
Gl. Lundtoftevej 37, 2800 Kgs. Lyngby · Tlf. 4016 8934

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

Christian Uldahl 
Katrine Uldahl 
Anne Uldahl 
– eksaminerede bedemænd 

4542 0788
Kongevejen 325, Holte

4583 0788
Jægersborgvej 1, Kgs. Lyngby

www.uldahl-begravelse.dk

Familiefirma gennem tre generationer

Samtalegrupper for mennesker 
med psykisk sårbarhed
 - et fortroligt og støttende rum til at tale sammen om det der er 
svært og dele erfaringer.

Gruppen på 6-8 deltagere ledes af psykoterapeut Britta Wilfert.

Vi taler om de problemer, glæder og udfordringer, der fylder her og 
nu og i det daglige. På den måde støtter vi hinanden til at � nde vej til 
øget trivsel i vores liv.

Hver gang sætter Britta fokus på et emne som f.eks. ”hvad er 
følelser, og hvordan kan du bruge dem til at få det bedre?”, 
”redskaber til håndtering af angst og depression”, ”personlige 
mønstre”, ”kommunikation og konfl ikthåndtering”.

Forløb: Tirsdage kl. 16-18.30 fra 17.8 til 5.10 2021 
Sted: De Frivilliges Hus, Taxvej 15, 2880 Bagsværd

Forløb: Torsdage kl.13-15.30 fra 19.8 til 7.10. 2021 
Sted: Frivilligcenter Gentofte/Byens Hus, Hellerupvej 24,1, 
2900 Hellerup (nær HellerupSt.)

Tilmelding og eventuelle spørgsmål er meget velkomne: britta@
wilferts.dk eller 2170 6771 (SMS)

Britta søger for kaffe/ the og lidt snacks.

Workshop i kommunikation og konfl ikthåndtering
For alle der er pårørende, psykisk sårbare og/eller oplever sociale 
udfordringer i hverdagen.

- Vil du lære at tackle kon� ikter, så der er en chance for at få dem løst?

- Vil du blive bedre til at sætte grænser og bede om, hvad du har

brug for på en ordentlig og respektfuld måde?

- Vil du styrke dine evner til at kommunikere og derved føle dig 
bedre tilpas?

Så har du chancen for det nu!

På en heldags-workshop giver psykoterapeut og antropolog Ulla 
Vincentsen dig redskaber, så du bliver i stand til at kommunikere 
mere hensigtsmæssigt. Med oplæg, erfaringsudveksling og øvelser 
træner vi blandt andet i identi� kation af en kon� ikt, optrappende 
og nedtrappende sprog, at have både hjerte og hjerne med i 
kommunikationen og i at medtænke kropssprog.

Lørdag den 2. oktober 2021 kl. 9.30-16 
Sted: Frivilligcenter Gentofte/Byens Hus, Hellerupvej 24,1, 
2900 Hellerup(nær Hellerup St.)

Vi byder på kaffe og en sandwich.

Tilmelding: ulla@vincentsen.dk eller 26 39 11 40 (SMS). Husk at 
meddele navn, telefonnummer, e-mailadresse og bopælskommune.

Vi passer godt på hinanden og overholder myndighedernes 
retningslinjer ift. Covid-19

Ulla VincentsenBritta Wilfert    

Lyngby Begravelsesforretning af 1896
Chr. Nielsen & søn/Olsens efterfølger

Frederiksdalsvej 21, 2830 Virum
www.bedemand-bytoft.dk

Ring venligst for aftale

45 87 00 28
Vi svarer hele døgnet og 

kører gerne ud til dig. 

Chr. Nielsen & søn/Olsens efterfølger

Ring venligst for aftale

45 87 00 28
Vi svarer hele døgnet og 

Kirker

Der er p.t. begrænset deltagerantal i alle kirker pga. corona. 
Se på kirkens hjemmeside eller kontakt kirken hvis du vil kende 

de lokale retningslinjer og være opdateret om eventuelle ændringer. 

Gudstjenesteliste for Lyngby-Taarbæk 
søndag den 8. august 2021
10. søndag efter trinitatis

Virum Kirke  
kl. 10.00  Kristian 

Tvilling 

Lundtofte Kirke 
kl. 10.30 Julie Rebel

Taarbæk Kirke  
kl. 10.30  Charlotte 

Paaskesen

Stengård Kirke  
kl. 10.00  Morten 

Wassmer

Lyngby Kirke   
kl. 10.30   Cecilie Lotko 

Pontoppidan 

Christianskirken  
kl. 10.00  Anita 

Brændsgaard 
Bennetsen

Sorgenfri Kirke  
kl. 10.00   Kathrine 

Holme 
Johannesen

Lyngby Baptistkirke 
kl. 10.30  Britta  

Kornholt 

Lyngby Frikirke  
kl. 14.00  Torben  

Karcher

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

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

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

Grønnevej 83, 2830 Virum             
Callisensvej 5, 2900 Hellerup

Få personlig og kvalificeret
rådgivning hele døgnet

www.elholmbegravelse.dk

FAKTA
Science City Lyng-
by, som det for nyligt 
blev omdøbt, blev 
etableret i 2012 af 8 
stiftende medlemmer 
under navnet For-
eningen Lyngby-Taar-
bæk Vidensby. I dag 
har Vidensbyen stor 
opbakning med 80+ 
medlemmer, der alle 
er aktive i at udvikle 
området.
Medlemmerne tæller 
både private virksom-
heder, forsknings- og 
uddannelsesinstitu-
tioner, Lyngby-Taar-
bæk Kommune og 
boligorganisationer 
samt handelsliv og 
kulturinstitutioner.

Af Jens Fogh,  
præst i Christianskirken  

KLUMME At vi mennesker 
tænker meget moralsk, har 
seneste kapitel af Ghita-gate 
med al tydelighed vist. 

Efter interviewet med Ghi-
ta Nørby i Go’ Aften Live 19. 
juli har det ikke skortet på 
ytringer, der enten var for 
eller imod Ghita.

Nu kan man imidlertid 
også gå til emnet på en lidt 
mindre moralsk og domspa-
rat måde. Man kan spørge sig 
selv, hvorfor interviewet vak-
te ens interesse, og hvad det 
fik én til at reflektere over.

For mit eget vedkommen-
de fik det mig til at tænke 
tilbage på en rund fødsels-
dag, som jeg deltog i for en 
måneds tid siden. 

Det var min første større 
fest i over et år, og jeg havde 
glædet mig. Jeg havde dog 
helt glemt - og blev derfor ret 
overvældet over - mængden 
af smalltalk. 

Hurtigt måtte jeg kon-
statere, at jeg var ret rusten i 
genren, men jeg forsøgte at 
kæmpe mig igennem med 
nogle spørgsmål og sætnin-
ger, som jeg kunne huske, 
at jeg havde sagt før: ”Det er 
godt nok længe siden.” ”Ja, 
alt vel her.” ”Hvor er det nu, 
du er nu?” ”Og børnene?” 
”Og cyklingen?” 

Sådan befandt jeg mig 
længe i en omgang lettere 
anstrengt informationsud-
veksling, mens jeg forsøgte 
at holde den pinagtige tavs-
hed fra døren.

Den fest kom jeg til at 
tænke på, da Ghita til journa-
listen Simi Jan sagde:

”Kan du ikke godt væn-
ne dig til, når du interviewer 
folk, at spørge dig selv ind-

vendig: ”Hvordan har jeg det 
egentlig, hvad er det jeg ger-
ne vil vide?” 

Det kunne godt se ud som 
om, at Ghita insisterer på at 
møde et menneske, der ikke 
alene stiller spørgsmål for 

at lykkes med en præstation 
men spørger ud af en reel og 
levende interesse.

Måske kunne small-
talk-genren blive lidt sjovere, 
mere interessant og givende, 
hvis man i lidt mindre grad 
forsøgte at styre det hele med 
velorkestrerede spørgsmål 
og svar, men i stedet var lidt 
mere opmærksom på, hvad 
der opstod i øjeblikket og 
nysgerrigt så efter, hvor inte-
ressen førte samtalen hen. 

For det er vel ofte sådan, 
at det mest livgivende ikke 
er det, vi selv kan skabe, men 
det, der opstår.

Selvom dette ikke er en 
moralsk klumme, vil jeg dog 
slutte af med denne disclai-
mer: 

Det er ikke sikkert, at du 
opnår det bedste resultat af 
smalltalken ved at fortælle, 
at spørgsmål og svar er idio-
tiske.

Hvad jeg lærte af Ghita
Kirkeklumme

❟❟❟ Måske kunne 
smalltalk-genren 
blive lidt sjovere, 
mere interessant 
og givende, hvis 
man i lidt min-
dre grad forsøg-
te at styre det hele 
med velorkestre-
rede spørgsmål og 
svar...

Vidensbyens direktør  
Marianna Lubanski fylder 
60 år den 10. august.  
Foto: Signe Steffensen


