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Fastelavns gudstjeneste 
27/2 kl. 10.00
Kom i dit bedste kostume, og vær med til vores festlige fastelavns-
gudstjeneste. Efterfølgende er der tøndeslagning uden for kirken, samt 
fastelavnsboller, sodavand og ka� e.
Gratis. Ingen Tilmelding

VIRUM KIRKE
Læs mere på www.virumkirke.dk

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

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.

KYNDELMISSEGUDSTJENESTE

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 � lm, 
har spilaftner, hører foredrag, laver 
krea eller prøver en ny sportsgren.
Gratis. Tilmelding på hjemmesiden 
senest 17/1.

SORGENFRI KIRKE
Læs mere på www.sorgenfrikirke.dk

Sorgenfri Kirke
Kirkekontor: 
Hummeltoften 1, 2830 Virum
Tlf. 45852372
sorgenfri.sogn@km.dk

Filmklubben 
Torsdag 10/2 kl. 18.00-21.30
Kan du lide at se gode � lm med 
andre og spise i fællesskab, 
så meld dig til � lmklub i 
Sorgenfri. Vi starter med at spise 
aftensmad sammen. Bagefter 
ser vi ”Gran Torino” og taler om 
den over en kop ka� e med 
chokolade til. Pris 80 kr.

CHRISTIANSKIRKEN
Læs mere på www.christianskirken-lyngby.dk

Kirkekontor: 
Chr. X’s Allé 122, 2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 4587 1398     
kirkekontoret@christianskirken-lyngby.dk

KYNDELMISSEGUDSTJENESTE

Onsdag 2/2 kl. 19.00
Lysfest, gospel.
Gudstjeneste med 
gospelkoret Faith, hvor vi 
sammen skal fejre lyset, 
der skinner i mørket. 
Efter gudstjenesten er 
der pandekager, ka� e og 
hygge i sognegården. 
Pris 20 kr. 

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag 27/2 kl. 10.00
Kom gerne udklædt til årets festligste gudstjeneste og vær med til at slå 
katten af tønden og spise fastelavnsboller. Gudstjenesten arrangeres i 
samarbejde med KFUM-spejderne.  

LYNGBY KIRKE
Læs mere på www.lyngby-kirke.dk
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Lyngby Kirke Lyngby Hovedgade 3, 2800 Kgs. Lyngby
Kirkekontoret Lyngby Kirkestræde 10 A, Boks 162, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf.: 45 87 53 76, lyngbykirkekontor@mail.dk

Læs mere om disse og andre aktiviteter, samt gudstjenesteliste,
i kirkebladet eller på www.lyngby-kirke.dk

Kirkekontor:
Lyngby Kirkestræde 10 A
2800 Kgs. Lyngby    
Tlf. 4587 5376
Sognegården, Stades Krog 9

Opladning i kirken
Torsdag 10/2 og 24/2 
kl. 16.30-17.15
Tid for tro og tanke.
Møde i stille samhørighed, 
inspiration og håb.

LUNDTOFTE KIRKE
Læs mere på www.lundtofte-kirke.dk

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

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

KYNDELMISSEGUDSTJENESTE

Søndag 6/2 
kl. 10.00
Kirkens kvindekor 
er med og vi 
tænder lys for at 
markere, at det går 
mod lysere tider. 

Spaghettigudstjeneste
Torsdag 3/2 kl. 17.00

Tirsdagssang
Tirsdage kl. 19.00
Vi mødes i Paradissalen. 

Babysalmesang 
Tirsdag ulige uger kl. 10.00-12.00
Vi mødes inde i kirken

Epistelsalmer før 
gudstjenesten
Søndage kl. 9.40-9.55
De næste par måneder indledes 
gudstjenesterne med en kort 
gennemgang af dagens tre 
bibeltekster samt en præsentation 
af ‘dagens nye salme’. Dagens nye 
salme bygger på gudstjenestens 
anden læsning - den såkaldte epistel. 

AF TENFOREDRAGSRÆKKE

Grundtvig og dansk kirkekunst 
- et billedforedrag
Torsdag 24/2 og 24/3 kl. 20.00-22.00
Den grundtvigske oplivelse har været til 
inspiration for kirkekunsten siden 
dansk guldalder. Grundtvig selv 
brød sig ikke om billedkunst, men 
har alligevel fået ind¥ ydelse 
på motivvalget i danske 
kirker. Birgitte Bech er cand.
theol & mag og har arbejdet 
som folkekirkepræst, lektor, 
fagbogsforfatter, kursusleder 
og kirkeguide. Temaet for denne 
vinters foredragsrække er 
Grundtvig. Samlet pris for de 
sidste to foredrag er 100 kr. 
Tilmelding på 
hjemmesiden. 

Torsdag 24/2 og 24/3 kl. 20.00-22.00
Den grundtvigske oplivelse har været til 
inspiration for kirkekunsten siden 
dansk guldalder. Grundtvig selv 
brød sig ikke om billedkunst, men 
har alligevel fået ind¥ ydelse 

kirker. Birgitte Bech er cand.
theol & mag og har arbejdet 
som folkekirkepræst, lektor, 
fagbogsforfatter, kursusleder 
og kirkeguide. Temaet for denne 
vinters foredragsrække er 
Grundtvig. Samlet pris for de 
sidste to foredrag er 100 kr. 

Humor er vitaminer til livet 
- om humorens og latterens 
helbredende kraft!
Tirsdag 22/2 og 22/3 kl. 12.00-14.00
”Oldtidens gamle lære om humorens 
helbredende virkning er stadig aktuel: 
En sund latter forlænger livet!” siger 
Henning Hansen. 
Henning Hansen har rejst kloden rundt 
som sømand. I 1986 var han medstifter af 
Det rullende teater, og han rejser stadig rundt 
i Danmark med sine teaterforedrag.  Temaet for 
denne foredragsrække er humor. Undervejs serveres der suppe. 
Samlet pris for de sidste to foredrag er 100 kr. 
Tilmelding på hjemmesiden. 

FROKOSTFOREDRAGSRÆKKE

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 ka� e i 
våbenhuset. 
Gratis. Ingen tilmelding.

Studiekreds
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

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.

Sorggruppe
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

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. Eftermiddagsmøde

Torsdag 24/2 kl. 14.30
Tidligere efterforskningsleder 
Jørn Moss fortæller om a� æren 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.

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

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

Tirsdag 1/2 kl. 16.00
Sammen med Inge Nelson ser og snakker vi 
om � lmen ’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

FILMSTUDIEKREDS

Samværsklubben
Onsdage kl. 10.00-12.00
Se programmet i kirken
på hjemmesiden.

Strikkeklubben
Hver anden 
tirsdag i måneden 
kl. 10.30 - 12.00

Rytmisk Legestue
Tirsdage kl. 10.00 -12.00 Lyngby 

Kirkernes 
Spirekor og 
Børnekor
Vi søger med-
lemmer i begge 
kor. Korene øver 
torsdag eftermiddag i Christianskirken. 
For ¥ ere informationer se hjemmesiden 
eller kontakt korleder Vibeke Ockelmann, 
v_ s_ ockelmann@hotmail.com

Unge spiser sammen
Tirsdag 8/2 kl. 18.00
Fællesspisning for dig der har lyst til 
at spise sammen med andre unge. 
Tilmelding via begivenheden 
på Facebook. Pris 25 kr. 

Aftensang med gospel 
Onsdag 9/2 kl. 18.45
En halv time med bøn og re¥ eksion 
over liv og tro i et levende, syngende 
fællesskab med gospelkoret Faith.

Meditativgudstjeneste 
Torsdag 10/2 kl. 19.00
Fredfyldt gudstjeneste med stilhed, 
bibelord, Taizésang og bøn i et 
kirkerum optændt af levende lys.  

Fredagsskolen
Fredag 11/2 kl. 13.00-14.00
Har Gud plads til os alle i himlen? 
Hvad betyder nadver og dåb? 
Og hvorfor døde Jesus på korset? 
Vi tager centrale temaer under lup 
og ser på bekendelsesskriftet 
”Den augsburgske bekendelse”. 
Samtalerne er altid med udgangspunkt 
i vores eget liv, vores tro og tvivl. 
Tilmelding til Lisa Tikkanen Pagh 
på ltp@km.

Pastagudstjeneste
Torsdag 24/2 kl. 17.30
Vi spiser først sammen i 
sognegården. Derefter skal vi høre 
om miraklet, da Jesus forvandlede 
fem brød og to � sk til et kæmpe 
måltid. Tilmelding på hjemmesiden 
senest 20/2. Pris 30 kr. for voksne og 
20 kr. for børn.  

Byttemarked
Lørdag 26/2 kl. 13.00 -15.00
Gå foråret i møde i nyt brugt. 
Medbring tøj, sko og accessories 
og bøger i god stand. Giv det til 
byttemarkedet og tag frit, hvad du 
kan bruge af andres a¥ agte skatte. 

Carsten Dahl
Torsdag 3/2 kl. 19.30
i Lundtofte Kirke
Pianist Carsten Dahl indvier 
det nye digitale ¥ ygel med en 
smuk solokoncert. Carsten Dahl 
har modtaget ¥ ere 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.

KYNDELMISSEKONCERT

smuk solokoncert. Carsten Dahl 

KYNDELMISSEKONCERT

Babysalmesang
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.

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

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 ¥ yttede fra Stevns 
i 1972. Forfatterns pubertet 
faldt sammen med morens 
depression og langvarige ophold 
på sindssygehospitaler. Der er 
gratis adgang. Husk corona-pas.

FOREDRAG

Onsdagstræf - grænselandet
Onsdag 23/2 kl. 14.00
i sognegården
Tobias de Fønss Wung-Sung, histori-
ker på Institut for engelske, german-
ske 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 ka� e/te og kage.

Fællessang og re¡ eksion
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 re¥ eksion.

Fastelavnsgudstjeneste
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.

Højskolesang på en onsdag
Onsdag 2/2 kl. 10.30-11.30
Syng med fra højskolesangbogen 
og hør om nye sange, der er 
kommet med i den seneste 
udgave. 
Der serveres ka� e og sødt.
Vi mødes i sognegården.

Strikkecafé
Torsdage 3/2 og 17/2 
kl. 13.00-15.00
Vi mødes i lokalet på 
Lyngby Kirkestræde 10A 
til ka� e og hyggeligt samvær. 
Vi strikker til fordel for Røde Kors.

Februarfrost jazzgudstjeneste
Søndag 6/2 kl. 10.30
Med udvalgte musikere og organist 
Aleksander Krejniuk ved både orgel 
og ¥ ygel vil nye og klassiske salmer 
akkompagneres af Jazzens toner. 
Hvedekornet er prædiketekst og 
netop spirekraften og kyndelmisses 
lysfyldte understregning af, at 
halvdelen af vinteren nu er gået. Dette 
vil danne baggrund for årets første 
jazzgudstjeneste. 

Litteraturkreds
Torsdag 17/2 kl. 16.30-18.30
Vi læser: ”De fortabte spillemænd” 
af William Heinesen.
Bogen kan afhentes på kirkekontoret.

Fyraftenskoncert i kirken
Fredag 11/2 kl. 17.00
Denne koncert ved barytonsanger Vlad 
og pianist Bogdan byder på de mest 
berømte franske og italienske sange af 
bl.a. G. Fauré, F. Chopin og G. Verdi.

Fastelavnsgudstjeneste
Lørdag 26/2 kl. 14.00
Børne- og familiegudstjeneste 
med korsang i kirken og 
tøndeslagning, fastelavnsboller, 
sjov og kostumekonkurrence 
efter gudstjenesten.

Troen ifølge…
Brunse, Grøndahl og Kierkegaard
Lørdage 12/2, 26/3 og 23/4 
kl. 10.00-13.00
Forårets kirkehøjskole skal handle om tro og 
tager udgangspunkt i et par af de ny-udgivelser 
om kristendommens betydning i dag, som 
bla. forlaget Eksistensen gennem det sidste 
år har stået for. Vi har inviteret en sognepræst 
og en hospitalspræst til at tale om Troens 
perspektiv i Søren Kierkegaards opbyggelige 
taler, Forfatteren Jens Christian Grøndahl vil 
fortælle om sin bog: ”Min svage tro” og forfatter 
og oversætter Niels Brunse fortæller om sin bog: 
”Tro er ikke viden”. 
Pris: 200 kr. Tilmelding og betaling til 
kirkekontoret. Begrænset deltagerantal.

KIRKEHØJSKOLE

Film i Sognegården
Onsdag 9/2 kl. 18.30 -21.00
”Mediterraneo”. En lille gruppe 
italienske soldater sendes i 1941 
til en græsk ø. De bliver glemt af 
krigen og efterladt på øen- og det 
er måske slet ikke så slemt.

Fredag 25/2 kl. 10.00-ca. 12.00
”Evangeliet ifølge Mattæus”. 
Kommunisten, ateisten og 
den homoseksuelle Pier Paulo 
Pasolinis fantastiske � lm om 
Jesu liv. Te/ka� e, småkager og 
introduktion før � lmen.

Film i Sognegården
Onsdag 9/2 kl. 18.30 -21.00
”Mediterraneo”. En lille gruppe 
italienske soldater sendes i 1941 

KYNDELMISSEGUDSTJENETE

Onsdag 2/2 kl. 17.30 
Børne- og familiegudstjeneste.
Vi fejrer vinterens vendepunkt, hører lysfortællinger 
og synger lyset frem. I selskab med præsten Julie, 
De grønne pigespejdere, et kon� rmandkor og 
kirke- og kulturmedarbjeder Katrine.
Kl. 18.00 suppe på kirkebakken i lanternernes skær.

Askeonsdag
Onsdag 2/3 kl. 19.00
Musikandagt med veksellæsning, aftensalmer og askekors i panden. Korset, 
der tegnes med asken fra palmesøndagens palmegrene, minder os om vores 
egen forgængelighed og leder os ind i fastetiden.  Med oboist Birgitte Lindum, 
organist Regina Brunn samt kon� rmander og asketegnere.

Fastelavnsgudstjeneste
Lørdag 26/2 kl. 14.00
Børne- og familiegudstjeneste 
med korsang i kirken og 
tøndeslagning, fastelavnsboller, 
sjov og kostumekonkurrence 

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag 27/2 kl. 10.00-11.30
Tøm udklædningskassen og vær 
med til at slå katten af tønden 
indenfor.

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag 27/2 kl. 10.00-11.30
Tøm udklædningskassen og vær 
med til at slå katten af tønden 
indenfor.

CrossYoga
Torsdag 3/2 17.30-19.00
Med yoga, bøn og kristen meditation skaber vi 
mental ro i Guds nærvær. Mødetid 10 minutter før 
start. Tilmelding på hjemmesiden. Pris 20 kr.

Med yoga, bøn og kristen meditation skaber vi 
mental ro i Guds nærvær. Mødetid 10 minutter før 

SCIENCECYKLER Elcyklister-
ne er et hastigt voksende fol-
kefærd. 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 elcy-
kel. 

Lige nu kan du i Lyngby 
Storcenter se en helt ny dan-
skudviklet elcykel i Science 
City Lyngbys RetailTech Lab. 
Det er tidligere racerkører Kim 
Rødkjær, der har startet elcy-
kel-firmaet Maravelo. Cykler-
ne er udstyret med den nyeste 
vedligeholdelsesfri teknolo-
gi, hvilket skal forbedre kom-
forten, når cyklen er i brug, og 
beskytte mod tyveri, når cyklen 
er parkeret.

Parallelt har Maravelo 

udviklet et club-leasingkon-
cept, der fjerner risikoen for 
økonomiske overraskelser, 
bekymringer om tyveri og 
besværet med service og vedli-
geholdelse.

”Elcyklen er jo principielt en 
god ting, fordi den kan få fle-
re 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 kvali-
tetssans, vi ellers udviser, når vi 
vælger køretøj. Derfor er målet 
med Maravelo at løfte elcyk-
lens status som designobjekt, 
samtidig med at mine elcykler 
skal udnytte alle de mulighe-
der, der ligger i moderne tek-
nologi, så det bliver både nem-
mere 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 maksi-
malt mod tyver. En Maravelo er 
i neutralt gear automatisk låst 
både i baghjulet og i brem-
serne, og den kan kun låses 
op med en pinkode på en lil-
le skærm på styret og er sam-
tidig 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 pro-
jekt RetailTech Lab, som skal 
inspirere til udvikling af detail-
handlen gennem partnerska-
ber med virksomheder inden 
for nye teknologier. Steff

Nyt dansk bud på elcykler 
bliver udstillet i Lyngby
Tidligere racerkører Kim Rødkjær har startet elcykel- 
firmaet Maravelo, som nu udstiller sine elcykler i  
Science City Lyngbys RetailTech Lab i Lyngby Storcenter.

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.

MILJØ Lyngby-Taarbæk Kom-
mune har i to år kørt et for-
søg med servicevirksomhe-
den City Logistic, hvor alle 
non-food-leverancer hånd-
teres på et centrallager uden 
for Lyngby bymidte og samlet 
leveres i el-drevne køretøjer til 
rådhus og plejecentre to gan-
ge om ugen.

Og det har været så stor en 
succes, at man fortsætter sam-
arbejdet, der både sparer CO2 
og letter trængslen i Lyngby 
bymidte.

En evaluering af forsøgspe-
rioden har vist, at antallet af 
varekørsler er mere end hal-
veret.

Samtidig er det reducerede 
antal kørsler ind i midtbyen 
foretaget i mindre elbiler eller 
elcykler fremfor i dieseldrev-
ne lastbiler og varevogne. Det 
har medført, at CO2-udled-
ningen for kørslerne fra lage-
ret til kommunens lokationer 
er reduceret med 98 procent.

Institutioner sparer tid
De kommunale institutioner 
melder også, at det har lettet 
administrationen af varemod-
tagelse, og at de sparer værdi-
fuld tid.

Oven i det har en række 
virksomheder og butikkertil-
meldt sig City Logistic's kon-

cept i løbet af forsøgsperio-
den. Det har ifølge City Logi-
stic samlet set sparet over 
25.000 kg CO2 om året gen-
nem deres leverancer ind i 
midtbyen.

Lyngby-Taarbæk har sam-
men med Roskilde og Kolding 
kommuner været frontløbere 
for konceptet, som en række 
andre kommuner i både Nord-
sjælland og resten af landet nu 
er ved at lave aftaler om. Dertil 
kommer i Tyskland og Norge.

"Før vidste vi ikke, hvor-
når vi fik varer. Nu har vi faste 
ugentlige dage, og kan kon-
centrere 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 Flem-
ming fra Solgårdens admini-
stration i en pressemeddelel-
se fra Lyngby-Taarbæk Kom-
mune.

“Det er rart med færre last-
biler på vores område, og faste 
chauffører, der leverer på et 
aftalt sted, har elimineret ska-
der fra diverse palleløftere 
på vores vægge og elevatorer, 
som vi selv har skullet udbed-
re," supplerer han.

Vil udvide til  
hele kommunen 
Lyngby-Taarbæk Kommune 

har over de seneste to år grad-
vist udvidet aftalen om grøn 
varelevering fra at omfatte 
rådhuset til også at omfatte 
kommunens plejecentre, samt 
kommunens afdelinger i Lyng-
by Storcenter. 

"Vi har et rigtigt godt sam-
arbejde med City Logistic, som 
jeg er meget glad for, at vi nu 
fortsætter. Resultaterne taler 
sit eget tydelige sprog. Fær-
re tunge lastbiler igennem 
byen betyder mindre træng-
sel og mindre CO2-udled-
ning," udtaler viceborgmester 
Sigurd Agersnap i pressemed-
delelsen.

Det er kommunens vision 
at finde en løsning på at sikre 
grøn varelevering til alle kom-
munens lokationer.

Lyngby-Taarbæk har som 
mål at reducere CO2-udled-
ningen 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 over-
skudsmad fra supermarkeder 
og butikker, som Stop Spild 
uddelte til trængende famili-
er op til jul. 
 jesl

Grøn varelevering i 
bymidten fortsætter
Samarbejdet mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og 
City Logistic sparer både CO2 og letter trængslen, viser 
de f ørste to års erfaringer.

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


