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TID OG STED
Hvor: Mølleåværket, 
Hjortekærbakken 12, 
2800 Kgs. Lyngby
Hvornår: Torsdag den 
30. september kl. 17.00 
– 19.00
Entre: Billetter til Viden 
& Vin koster 50 kr inkl. 
et glas vin og kan 
købes via billetto.dk

GRATIS PARKERING 3 TIMER
- HELE AUGUST

GRATIS PARKERING 3 TIMERGRATIS PARKERING 3 TIMERGRATIS PARKERING 3 TIMERGRATIS PARKERING 3 TIMER
- HELE AUGUST- HELE AUGUST

Gælder ikke Fjällräven. Kampagnen løber fra tirsdag d. 14/9 til og med mandag d. 20/9. Rabatten kan ikke 
kombineres med andre tilbud og rabataftaler, og gælder ikke i forvejen nedsatte varer. Besøg os i København, 
Field’s, Lyngby, Roskilde, Odense, Kolding, Aarhus, Randers og Aalborg eller på friluftsland.dk

*

sa 2% på 
varsevarse*

www.bettersleep.dk ∙ mail@better-sleep.dk
Lyngby Hovedgade 86A ∙ 2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 4593 9647

Sov dig til en sundere ryg

Med et enkelt tryk justeres hårdheden i boksmadrassen 
eller i din kontinentalseng. Komforten kan enten gøres 
blødere eller hårdere. Lad din dagsform afgøre om du 
ønsker mere støtte eller mere afspænding.
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-
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=
SENGEN
ER PLAN

Pas godt på din ryg 
- både når du sover, 
arbejder og i fritiden
Professionel rådgivning i valg 
af senge og hovedpuder, 
samt to fysioterapeuter med 
speciale i ryg og nakke.

HELE 
SEPTEMBER

-50%
PÅ JENSEN 

EXACT JUSTER-
BARE SENGE

Af Signe Steffensen

VIDEN&VIN Renseanlæg-
get Mølleåværket modtager 
hvert år omkring 10 millioner 
kubikmeter spildevand, der 
efter rensning ledes ud til Øre-
sund.

omkring halvdelen af spil-
devandet er regnvand, og 
blandt andet derfor varierer 
den totale tilførsel af spilde-
vand fra år til år.

Mølleåværket er blandt de 
mest avancerede renseanlæg 
i Norden, hvorfor det er det 
kan du blive meget klogere på 
til efterårets første viden og 
vin arrangement. Det er Lyng-
by-Taarbæk Forsyning, der er 
værter, når de den 30. septem-
ber åbner dørene til Mølleå-
værket til en snak om separat-
kloakering og overløb.

Det foregår som sædvanlig 
den sidste torsdag i måneden 

kl. 17.00-19.00, hvor du får ny 
viden fra en af Vidensbyens 

medlemsvirksomheder, mens 
du nyder et glas vin.

Bliv klogere på, hvad der er op og ned i separatkloakering
Viden & Vin be-
søger Mølleåvær-
ket, der er et af 
de mest avance-
rede renseanlæg 
i norden

Kom med på besøg på Mølleårværket. 
Foto: Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Af Pernille Borenhoff

FRIVILLIG Måske du er en af de 
mange, der synes, at de frivilli-
ge gør et enormt godt stykke 
arbejde. Hvad enten de lægger 
timer i idrætsklubben, i med-
borgerhuset eller på plejecen-
tre, væresteder eller i patient-
foreningen. For blot at næv-
ne nogle af de flere end 100 
frivillige medlemsforeninger, 
der er i Frivilligcenter & Selv-
hjælp Lyngby-Taarbæk. Måske 
du også selv har overvejet, om 
der skulle være brug for dig og 
dine kompetencer. Eller måske 
du slet ikke er klar over, at der 
er en forening, hvor du havde 
lyst til at deltage.

Alt det kan du blive meget 
klogere på, når frivilligcentret 
på fredag den 24. september 
afholder Frivillig Fredag. 

”Tidligere fejrede vi Frivil-
lig Fredag med et stort arran-
gement på Stadsbiblioteket. 
Nu gør vi det på en ny måde, 
hvor vi prøver at synliggø-
re frivillige foreninger i hele 
kommunen, ” siger Charlotte 
Poort, centerleder i Frivillig-

center & Selvhjælp Lyngby-Ta-
arbæk.

Det betyder, at der vil være 
åbne huse på syv forskellige 
lokationer i kommunen.

”Jeg vil så gerne have, at bor-
gerne får øje for den frivillig-
hed, der er lige uden for deres 
hjem. Her efter covid19 er vi 
blevet ekstra opmærksomme 
på, hvor meget vi alle har brug 
for fællesskaber. Og i den sam-
menhæng er foreningerne en 
fantastisk mulighed for at få 
et fællesskab og et kammerat-
skab og møde nogle, som har 
et fælles formål og sigte med 
at mødes. Det gælder hvad 
enten man er frivillig eller bru-
ger,” siger Charlotte Poort.

Frivillighedsprisen
I Virumparken inviterer Limo-
neUng andre unge til discgolf, 
kaffe og en snak om at være 
ung i frivillige fællesskaber. I 
Lundtofte Medborgerhus er 
der åbent hus, hvor aktive fri-
villige vil være til stede og for-
tælle om de mange spænden-
de værksteder, huset rummer. 
Og hvis aktiviteter udeluk-

kende er gjort mulige, fordi 
et stort hold af frivillige læg-
ger deres kræfter og kreativi-
tet her. 

I Barakken i Taarbæk vil der 
være billard, værkstedskøre-
kort og dart. Og her inviterer 
de på kaffe, kaffe og måske et 
glas vin.

I Frivilligcentret på Rusten-
borgvej i Lyngby bliver der 
workshops og foreningsbazar, 
hvor man blandt andet kan 
møde frivillige repræsentan-
ter fra Kræftens Bekæmpelse, 
Bedste i Børnehuset, Diabetes 
Foreningen, Pensionister i Sko-
len og Mentorforeningen. Her 
inviterer de på håndmadder, 
vin og vand.

I Rustenborghuset overfor 
Frivilligcentret vil der være 
rundvisning samt introdukti-
on til smykkeværkstedet. Her 
bydes der på kaffe, te og hjem-
mebag. 

Kl. 13.30 vil der være over-
rækkelse af Lyngby-Tarbæk 
Kommunes Sociale Frivillig-
hedspris. Det sker på Frivillig-
centret.

Hvem, der modtager årets 

pris, er en hemmelighed. Pri-
sen overrækkes af formand 
for social- og sundhedsudval-
get Bodil Kornbek og borgme-
ster Sofia Osmani.

Om søndagen inviterer fri-
villigcenterets bestyrelse til 
en debat om ”Værdien af de 
frivillige fællesskaber i Lyng-
by-Taarbæk”. Her vil der være 
input fra ekstern lektor Preben 
Astrup og politisk dialog med 
mange af de politiske kandida-
ter til kommunevalget den 16. 

november. I pausen serveres 
kaffe te og småkager. 

Hvis du har lyst til at vide 
mere selve dagen kan du læse 
på https://www.ltk-frivilligcen-
ter.dk/aktiviteter-og-grupper/
frivillig-fredag-2021

Og har du lyst til at følge 
med i de mange frivillige for-
eningers aktiviteter kan du 
tilmelde dig frivilligcentret 
nyhedsbrevet på https://www.
ltk-frivilligcenter.dk/nyheds-
brev

En fredag 
med fokus på 
frivillighed
Med arrangementer fem forskellig steder i kommunen 
sætter Frivilligcentret fokus på de mange aktiviterer, 
som frivillige kræfter får til at fungere

I Frivililgcentret på Rustenborgvej i Lyngby bliver der workshops og foreningsbazar. Foto: Lars Schmidt

FAKTA

VIDEN OG VIN
Viden & Vin udspringer af Science City Lyngbys net-
værk for kommunikation, som Det Grønne Område er 
en del af. Idéen bag er at invitere byen borgere inden 
for hos de mange virksomheder og organisationer, 
der tilsammen udgør Vidensbyen. 

Til Viden & Vin kan man den sidste uge i hver måned 
blive klogere på, hvad der gemmer sig bag murene 
i Lyngbys virksomheder og høre om aktuelle projek-
ter, ny forskning, lokal erhvervsudvikling, spændende 
opdagelser eller store begivenheder, mens man nyder 
et glas vin.

FRIVILLIG FREDAG
Virumparken  
kl. 15.30-17: Limone-
Ung invitere til discolf 
og virkelig god kaffe
Lundtofte  
Medborgerhus:  
kl. 11-15: Værksteder, 
nordisk musik, café

Barakken, Taarbæk  
kl. 15-18: Værksted-
skørekort, billard, 
strik mv. Kaffe og 
hjemmebag
Frivilligcentret  
kl. 11-13: Forenings-
bazar, workshop og 
håndmadder 
 

Rustenborghuset 
kl. 10.30-13: Rundvis-
ning, smykkeværksted, 
café

SØNDAG
Lindegaarden  
kl.14-16.30: Debat 
og lokale politiske 
stemmer


