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2. sektion

KIRKENYT

Det Lyngby-baserede firma City Logistics samarbejde med kommunen fortsætter efter en succesfuld prøveperiode på to år.
Samarbejdet har både været med til at spare CO2 og lettet trængslen i Lyngby Bymidte. Pressefoto

Grøn varelevering i
bymidten fortsætter

VIRUM KIRKE

LUNDTOFTE KIRKE

Læs mere på www.virumkirke.dk

Læs mere på www.lundtofte-kirke.dk

KYNDELMISSEGUDSTJENESTE
Søndag 6/2 kl. 19.30
Vi fejrer kyndelmisse, med en
stillegudstjeneste, hvor der er
masser af lys, skøn musik og sang.
Gratis. Ingen tilmelding.

Samarbejdet mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og
City Logistic sparer både CO2 og letter trængslen, viser
de f ørste to års erfaringer.
MILJØ Lyngby-Taarbæk Kommune har i to år kørt et forsøg med servicevirksomheden City Logistic, hvor alle
non-food-leverancer håndteres på et centrallager uden
for Lyngby bymidte og samlet
leveres i el-drevne køretøjer til
rådhus og plejecentre to gange om ugen.
Og det har været så stor en
succes, at man fortsætter samarbejdet, der både sparer CO2
og letter trængslen i Lyngby
bymidte.
En evaluering af forsøgsperioden har vist, at antallet af
varekørsler er mere end halveret.
Samtidig er det reducerede
antal kørsler ind i midtbyen
foretaget i mindre elbiler eller
elcykler fremfor i dieseldrevne lastbiler og varevogne. Det
har medført, at CO2-udledningen for kørslerne fra lageret til kommunens lokationer
er reduceret med 98 procent.

Institutioner sparer tid
De kommunale institutioner
melder også, at det har lettet
administrationen af varemodtagelse, og at de sparer værdifuld tid.
Oven i det har en række
virksomheder og butikkertilmeldt sig City Logistic's kon-

cept i løbet af forsøgsperioden. Det har ifølge City Logistic samlet set sparet over
25.000 kg CO2 om året gennem deres leverancer ind i
midtbyen.
Lyngby-Taarbæk har sammen med Roskilde og Kolding
kommuner været frontløbere
for konceptet, som en række
andre kommuner i både Nordsjælland og resten af landet nu
er ved at lave aftaler om. Dertil
kommer i Tyskland og Norge.
"Før vidste vi ikke, hvornår vi fik varer. Nu har vi faste
ugentlige dage, og kan koncentrere os om andre opgaver.
Når varerne er leveret, får vi
en mail. Det vil sige, at vi ikke
behøver at koncentrere os om
det før da,“ fortæller Flemming fra Solgårdens administration i en pressemeddelelse fra Lyngby-Taarbæk Kommune.
“Det er rart med færre lastbiler på vores område, og faste
chauffører, der leverer på et
aftalt sted, har elimineret skader fra diverse palleløftere
på vores vægge og elevatorer,
som vi selv har skullet udbedre," supplerer han.

Vil udvide til
hele kommunen
Lyngby-Taarbæk Kommune

har over de seneste to år gradvist udvidet aftalen om grøn
varelevering fra at omfatte
rådhuset til også at omfatte
kommunens plejecentre, samt
kommunens afdelinger i Lyngby Storcenter.
"Vi har et rigtigt godt samarbejde med City Logistic, som
jeg er meget glad for, at vi nu
fortsætter. Resultaterne taler
sit eget tydelige sprog. Færre tunge lastbiler igennem
byen betyder mindre trængsel og mindre CO2-udledning," udtaler viceborgmester
Sigurd Agersnap i pressemeddelelsen.
Det er kommunens vision
at finde en løsning på at sikre
grøn varelevering til alle kommunens lokationer.
Lyngby-Taarbæk har som
mål at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden
2030, i forhold til 1990, samt
blive CO2-neutral i 2050.

Fordelte overskudsmad
City Logistic fortsætter også
samarbejdet med Stop Spild
Lyngby, hvor City Logistic
igen i 2021 gratis kørte overskudsmad fra supermarkeder
og butikker, som Stop Spild
uddelte til trængende familier op til jul.

jesl

FILMSTUDIEKREDS
Tirsdag 1/2 kl. 16.00
Sammen med Inge Nelson ser og snakker vi
om filmen ’The Father’, om Anthony, spillet
af Anthony Hopkins, der nægter at modtage
hjælp fra sin datter, da han bliver ældre.
Mens hans omstændigheder ændrer sig,
begynder han at sætte spørgsmålstegn ved
sine elskede, sit eget sind og endda sin egen
virkelighed. Gratis. Ingen tilmelding

Morgensang
Onsdag 2/2, 16/2 og 23/2 kl. 9.00
Vi begynder dagen sammen med
salmesang og dagens ord skrevet af
Eberhard Harbsmeier, tidligere rektor
på præstehøjskolen i Løgumkloster.
Vi afslutter med en kop kaffe i
våbenhuset.
Gratis. Ingen tilmelding.

Studiekreds
Lanterneworkshop
Torsdag 3/2 kl. 17.00
Kom og lav din egen lanterne, og vær
med i lysoptoget i kirken bagefter,
som byder på overraskelser
og søde lysvæsner.
Kom og skab lys i vintermørket!
Gratis. Tilmelding på hjemmesiden
senest 31/1.

Herrecafé
Tirsdag 15/2 kl. 19.30
Herrecafé er et nyt tilbud til mænd
i alle aldre, hvor vi hver gang laver
en ny aktivitet sammen. Gratis.
Tilmelding til Karsten Andersen
på karstenja@hotmail.dk eller
31204443.

Kirkeklub
Torsdag 24/2 kl. 18.30
Kirkeklub er et nyt initiativ for børn
i alderen fra 10-14 år og foregår
én torsdag aften om måneden.
I kirkeklubben laver vi en masse
forskellige og sjove ting.
Det kan f.eks. være at vi ser film,
har spilaftner, hører foredrag, laver
krea eller prøver en ny sportsgren.
Gratis. Tilmelding på hjemmesiden
senest 17/1.

Onsdag 2/2 og 16/2 kl. 19.00
Vi fortsætter med at læse og tale
om bogen ”Gå med fred” af Bodil
Jørgensen og Mikkel Wold, som tager
fat i nogle af de vigtigste kristne
kernebegreber, fx ånd, ondskab,
opstandelse, lykke, sorg og trøst.
Spørgsmål til sognepræst Elisabeth
Siemen, ebsi@km.dk

udviklet et club-leasingkoncept, der fjerner risikoen for
økonomiske overraskelser,
bekymringer om tyveri og
besværet med service og vedligeholdelse.
”Elcyklen er jo principielt en
god ting, fordi den kan få flere til at lade bilen stå og tage
cyklen i stedet. Men jeg synes,
at elcyklers design generelt har
ladet meget tilbage at ønske i
forhold til den æstetiske kvalitetssans, vi ellers udviser, når vi
vælger køretøj. Derfor er målet
med Maravelo at løfte elcyklens status som designobjekt,
samtidig med at mine elcykler
skal udnytte alle de muligheder, der ligger i moderne teknologi, så det bliver både nemmere og mere trygt at have en

elcykel,” siger Kim Rødkjær i
en pressemeddelelse.
Kim Rødkjær har udnyttet
de teknologiske muligheder til
at beskytte sine elcykler maksimalt mod tyver. En Maravelo er
i neutralt gear automatisk låst
både i baghjulet og i bremserne, og den kan kun låses
op med en pinkode på en lille skærm på styret og er samtidig beskyttet af en integreret
alarm og GPS-tracking. Det er
således kun en Maravelos ejer,
der kan låse den op.
Maravelos showroom er en
del af Science City Lyngbys projekt RetailTech Lab, som skal
inspirere til udvikling af detailhandlen gennem partnerskaber med virksomheder inden
for nye teknologier.
Steff

Carsten Dahl
Torsdag 3/2 kl. 19.30
i Lundtofte Kirke
Pianist Carsten Dahl indvier
det nye digitale flygel med en
smuk solokoncert. Carsten Dahl
har modtaget flere priser som
musiker og har igennem sit
virke som pianist optrådt
med bl.a. Palle Mikkelborg,
Michala Petri og Thomas
Blachman. Han er professor
emeritus fra Det Rytmiske
Musikkonservatorium, og
udfolder sig i øvrigt også som
kunstmaler. Der er gratis
adgang. Husk corona-pas.

Babysalmesang

Filmaften

Hver onsdag kl. 10-11
i Geels Kirkesal
Sæsonstart 2/2. Musiker, sanger og
pædagog Victoira Omberg sætter de
rytmiske og sanselige rammer for
sang, leg og samvær mellem
babyer og forældre. Tilmelding på
victoria.omberg@gmail.com.
Det er gratis at deltage.

Tirsdag 1/2 kl. 19.30
i sognegården
Vi ser “Ordet” af Carl Th. Dreyer.
“Ordet” fra 1955 er den anden film i
Dreyers kvindetriologi og regnes for
en af hans bedste og vigtigste film.
Den vandt en Bodil for bedste danske
film. Tilmelding til Stephan de Fønss
på sdf@km.dk.
Pris 20 kr. for ost og vin.

Biblen 2020
Onsdag 2/2 kl. 19-21
i sognegården
Du er velkommen i studiegruppen
selvom du ikke har været med
fra start. Vi læser den nye
bibeloversættelse.
Tilmelding til jfbr@km.dk

FOREDRAG
Tirsdag 22/2 kl. 19.00
i sognegården
En aften med modernistiske
digter Søren Ulrik Thomsen,
hvor han vil tale om sin sidste
udgivelse og erindringsessay
“Store Kongensgade 23”. Der
er et sted i et hvert menneskes
livshistorie, hvorfra fremtiden
altid vil udstråle. For Søren
Ulrik Thomsen er stedet Store
Kongensgade 23, 4. sal, hvortil
familien flyttede fra Stevns
i 1972. Forfatterns pubertet
faldt sammen med morens
depression og langvarige ophold
på sindssygehospitaler. Der er
gratis adgang. Husk corona-pas.

Torsdag 10/2 kl. 10.00
I sorggruppen kan man i et fortroligt
rum møde andre, som også har
mistet en, der stod dem nær.
Tilmelding til Inge Nelson,
inp@km.dk

Eftermiddagsmøde
Torsdag 24/2 kl. 14.30
Tidligere efterforskningsleder
Jørn Moss fortæller om affæren i
1987, hvor en række attentatforsøg
og trusler ramte DSB fra en række
gerningsmænd, som kaldte sig
`Englene`.

Musikalsk legestue
26/2 Kl. 10.00
Kom til børnerytmik med de børn i
alderen 1-3 år, som er blevet for store
til babysalmesang. Vi leger, danser,
og spiller musik sammen.
Gratis. Tilmelding på hjemmesiden.

Nyt dansk bud på elcykler
bliver udstillet i Lyngby
SCIENCECYKLER Elcyklisterne er et hastigt voksende folkefærd. Evig medvind og det
faktum, at man kan undgå at
sidde i pendlerkøen ind mod
København har i den grad fået
mange til at investere i en elcykel.
Lige nu kan du i Lyngby
Storcenter se en helt ny danskudviklet elcykel i Science
City Lyngbys RetailTech Lab.
Det er tidligere racerkører Kim
Rødkjær, der har startet elcykel-firmaet Maravelo. Cyklerne er udstyret med den nyeste
vedligeholdelsesfri teknologi, hvilket skal forbedre komforten, når cyklen er i brug, og
beskytte mod tyveri, når cyklen
er parkeret.
Parallelt har Maravelo

KYNDELMISSEKONCERT

Sorggruppe

Kim Rødkjær på cyklen, der har en rækkevidde på op til 120 km. Det tager cirka fire timer at oplade batteriet, som kan tages
med ind i boligen.

Tidligere racerkører Kim Rødkjær har startet elcykelfirmaet Maravelo, som nu udstiller sine elcykler i
Science City Lyngbys RetailTech Lab i Lyngby Storcenter.

Februar

Fællessang og refleksion

Onsdagstræf - grænselandet

Hver onsdag kl. 17.00-17.30
i Lundtofte Kirke
Vi synger nye og gamle
salmer og skønne sange fra
højskolesangbogen. Ved kirkens
præster på skift. Der læses en lille
tekst til refleksion.

Onsdag 23/2 kl. 14.00
i sognegården
Tobias de Fønss Wung-Sung, historiker på Institut for engelske, germanske og romanske studier, fortæller
om sin forskning i den dansk-tyske
grænses samtidshistorie med særlig
fokus på det danske mindretal i
Sydslesvig og det tyske mindretal i
Sønderjylland.
Pris 20 kr. for kaffe/te og kage.

Fastelavnsgudstjeneste

Fastelavnsgudstjeneste
27/2 kl. 10.00
Kom i dit bedste kostume, og vær med til vores festlige fastelavnsgudstjeneste. Efterfølgende er der tøndeslagning uden for kirken, samt
fastelavnsboller, sodavand og kaffe.
Gratis. Ingen Tilmelding

Gospelkor

Babysalmesang

Hver onsdag kl. 17.00
Tilmelding til
knudrasmussen@myself.com

Hver mandag kl. 9.30 og 10.30,
undtagen i uge 7
Tilmelding til rosemariarex@gmail.com

Kirkekontor:
Kirkebakken 10, 2830 Virum
Tlf. 4585 5715
kirkekontoret@virumkirke.dk

Søndag 27/2 kl. 10.30
i Lundtofte Kirke
Familiegudstjeneste i
børnehøjde. Bagefter
slår vi katten af
tønden ude foran
kirken, hvor vi kårer
årets kattekonge
og kattedronning.
Vi sørger for
fastelavnsboller og
kakao. Kom gerne
udklædt - præsten har
præstekjole på.

Kirkekontor:
Lundtofte Kirkevej 3
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 4587 9248
lundtofte.sogn@km.dk

