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Indbrud på
Rådhuset
KRIMINELT Der blev blandt
andet stjålet af ølkassen, da en
tyv brød ind på rådhuset man-
dag og slap væk med et par tu-
sinde kroner. Tyven blev dog
fanget på overvågningskame-
raet.                                           SIDE 3

Elever vandt
miljøpræmie
FLOT Eleverne fra femte klasse
på Billums Privatskole vandt
for nylig 1.000 kroner som be-
lønning for en tredjeplads i en
miljøkonkurrence, som Mil-
jøministeriet havde afholdt.

SIDE 10

Vi tester Volvo
V50 med ny
gearkasse

MOTOR/SIDE 14-15

Deltag i Den store
Vinterfugletælling
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Af Peter Hansen

TRANSPORT Letbanen har
længe været et omdiskuteret
emne her i det grønne område
- nu bliver den det også i Fol-
ketinget. 

Den omdiskuterede letbane
skal, hvis den

altså bliver bygget, gå fra
Lundtofte, igennem Lyngby,
videre til Glostrup og ende på
Vestegnen - langs den yderst
trafikerede Ring 3. Men det er
altså langtfra sikkert, at det
bliver til noget. 

Letbanen indgik nemlig ikke
i regeringens omfattende tra-
fikinvesteringsplan, der kom i
slutningen af 2008. 

Planen, som indeholder in-
vesteringer

for 90 milliarder kroner, skal
diskuteres i trafikudvalget fra
på fredag, og her håber det lo-
kalt valgte folketingsmedlem
Hanne Agersnap (SF), at rege-
ringen kan overtales til allige-
vel at støtte letbaneprojektet. 

Hanne Agersnap er stedfor-
træder i trafikudvalget, og
hun har begrundet håb for, at
letbanen kan blive aktuel, selv-
om den er udeladt af investe-
ringsplanen. Hun har således
snakket med en anden sted-

fortræder i trafikudvalget,
Dansk Folkepartis Mikkel
Dencker, og de to er ble-
vet enige om at arbejde
for letbaneprojektet. 

“Vi er begge to store
støtter af letbaneprojek-
tet, så man kunne håbe
på, at der nu kan skabes
et flertal uden om rege-
ringen i forhold til den-
ne her sag,” siger Hanne
Agersnap. 

Ifølge Socialdemo-
kratiets finansordfører
Morten Bødskov vil
hans parti da også ar-
bejde for at få letbanen

ind i trafikplanen. 
“Det står i hvert fald

højt på den socialde-
mokratiske dagsor-
den at få etableret en
letbane i det stor-

københavnske område,” siger
Morten Bødskov. 

Lokal støtte
De to politikere har startet en
facebookgruppe, der støtter
sagen, og her har 1277 med-
lemmer i skrivende stund
meldt sig ind - heriblandt bor-
gmester i Lyngby-Taarbæk
Kommune Rolf Aagaard-
Svendsen (K).

Desværre var det ikke muligt
at få en kommentar fra Rolf
Aagaard-Svendsen, men ifølge
viceborgmester Simon Pihl
Sørensen (S) er der et aktivt
samarbejde mellem flere af
kommunerne langs Ring 3.

Han påpeger dog samtidig,
at kommunerne også skal
være villige til at indgå nogle
kompromisser, for at letbane-
projektet skal kunne gennem-
føres. 

“I Lyngby-Taarbæk må vi
droppe idéen om, at letbanen
skal føres under jorden. Det vil
være for dyrt og kan være en
alvorlig hindring for, at pro-
jektet overhovedet bliver til
noget,” siger Simon Pihl
Sørensen i forbindelse med di-
skussionen om, hvorvidt en
eventuel letbane skal føres
igennem en tunnel under jor-
den, så den ikke går igennem
Lyngby Bymidte.  

Letbane kørt på dagsordenen

Forfulgt af
skimmelsvamp

NYHEDER/SIDE 2

En eventuel letbane, der starter i Lundtofte, skal diskuteres i Folketinget fra
på fredag. Planerne om banen figurerer godt nok ikke i regeringens
trafikplan, men der kunne måske tegne sig et flertal for en letbane alligevel

Nyt i
kunstforening
UDSTILLING Fredag i denne
uge åbner Lyngby Kunstfore-
ning en ny udstilling med Jette
Thyssen.                                 SIDE 11

Nyt Syn . Lyngby Hovedgade 72E . 2800 Lyngby . Tlf. 45 87 73 74 . www.nytsyn.dk

UDSALG UDSALG UDSALG UDS   LG UDSALG 
Alle pelse nedsat med 25 - 70%

 
Modetøj nedsat med 50%

 
Udvalgte Lancel tasker nedsat med 40 - 60%

 
På alle ikke nedsatte varer gives 20% rabat. www.acbang.dk

Ergonomi og komfort
Med Alpha får du et moderne og 
funktionelt design, hvor siddekom-
fort virkelig er Alpha og Omega. 
Stolens automatiske funktioner 
sørger for at opretholde en korrekt 
sædevinkel uanset hvilken 
position ryglænet er i.

Model Alpha

RING OG AFTAL TID FOR EN AFPRØVNING EVT. I DERES EGET HJEM

Lyngby: Jernbanepladsen 19-23 Tlf.: 45 87 54 04
Roskilde: Sankt Ols Gade 13 Tlf.: 46 32 32 48
Hillerød: Helsingørsgade 10 Tlf.: 48 24 81 61
København: Torvegade 55-57 Tlf.: 32 57 28 14

Den sunde måde at sidde på®

Jernbanepladsen 37 · 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 69 10 70 10 · Fax 69 10 70 09

 Service på mobiltelefoner, også Garantiservice

 Service på elektronisk udstyr  
(trådløse telefoner, telefonsystemer m.m)

 Salg af brugte mobiltelefoner

 Salg af tilbehør til mobiltelefoner også til ældre telefoner

 Salg af telefoner til fastnet analog & ISDN

 Montering af elektronik i bilen, mobiltelefoner & GPS
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Af Maria Lykke Andersen

LEJERFORHOLD Jeanette
Jensen var lettet, da Boligsel-
skabet KAB sidste år tilbød at
genhuse hende og datteren. 

Skimmelsvampen på vægge-
ne i den gamle gavllejlighed
på Lyngbygårdsvej var en
sundhedsskadelig sambo.
Flytningen skete i februar. Lyk-
ken varede dog ikke længe. 

Kort efter fornemmede Jea-
nette Jensen, at hun og datte-
ren var flyttet ind i endnu en
lejlighed med fugtproblemer. 

Den nye bolig på Baunepor-
ten 5 vendte også ud mod gav-
len. Fugten drev ned ad vindu-
erne og dannede små pytter i
vindueskarmene. 

“Et par gange i 2008 gjorde
jeg boligkontoret opmærk-
som på fugten. De kom op i lej-
ligheden for at undersøge
væggen i stuen ud mod gav-
len, men ifølge dem viste
prøverne ingen tegn på pro-
blemer. Lige før jul kom jeg
hjem efter et længere ophold
hos min kæreste. Da opdagede
jeg sorte og grønne pletter i et
af hjørnerne i mit soveværelse.
Det samme gælder i min dat-
ters værelse og i legeværelset.
Min datter sover nu i gangen

og jeg i stuen. Det kan bare
ikke være rigtigt.”

Da Jeanette Jensen opdagede
fugtpletterne, tog hun straks
kontakt til boligkontoret igen,
den 22. december. 

“Her blev jeg oplyst om, at de
desværre ikke kunne gøre no-
get for mig mellem jul og ny-
tår, men at jeg i mellemtiden
bare skulle vaske pletterne af
med Rodalon.”

Påvirker helbredet
“Jeg er ved at gå psykisk ned på
grund af alt det her, også fordi
jeg ikke kan bære, at min dat-
ter skal igennem det én gang
til. Hun hoster meget om nat-
ten, og jeg selv vågner stort set
hver morgen med hovedpine.
Derudover er jeg bare utrolig
træt hele tiden. I efteråret fik
jeg lungebetændelse og lå syg
i fire uger med svære ånded-

rætsproblemer. Jeg har aldrig
været så syg før, som siden jeg
flyttede ind i denne lejlighed.”

Ved en rundvisning i boligen
udpeger Jeanette Jensen plet-
terne på væggene og vandpyt-
terne i karmene. Vanddråber
løber ned ad vinduesrammer-
ne. Dørene til de ramte rum
holdes lukket. Selvom der er
skruet op for varmeapparater-
ne i stuen, er rummet ikke
ubetinget lunt.

“Jeg bestiller ikke andet end
at lufte ud og skrue ned og op
for varmen hver gang. Det er
altså dyrt. “

En dyr varmeregning er ikke
Jeanette Jensens eneste økono-
miske problem. 

Da hun sidst blev genhuset,
måtte hun låne penge af kom-
munen til differencen på det
nye indskud. Dem skylder hun
stadig.

Har hyret advokat
Mandag den 5. januar blev
hun endelig kontaktet af bo-
ligselskabets tekniske chef,
der ønskede at komme ind i
lejligheden for at inspicere
pletterne. 

Det har Jeanette Jensen fra-
bedt sig efter råd fra den advo-
kat, hun netop har hyret. Ad-
vokatregningen tør hun end
ikke tænke på.

“Havde jeg været millionær,
købte jeg en lejlighed, men
det er jeg ikke, så nu vil jeg gå
hele vejen. Jeg er dybt frustre-
ret. Med den nyeste huslejes-
tigning betaler jeg 6500 kr.
om måneden, men jeg bruger
kun et ud af fire værelser. Mit
første møde med advokaten er
i slutningen af denne uge, og
da vil vi tale om, hvor meget
jeg skal kræve at få tilbagebe-
talt. KAB skal skaffe mig en ny

bolig uden skimmelsvamp, og
indtil det kan ske, må de beta-
le for mit og min datters op-
hold et andet sted. Vi kan ikke
bo under de her sundhedsska-
delige forhold.”

Genhuset til ny fugtramt lejlighed
En enlig mor og beboer i
Boligselskabet KAB’s
lejligheder i Lyngby
flyttede sidste år fra en
skimmelsvampebefæng
t lejlighed. Den nye
gavllejlighed, som KAB
genhusede hende i, har
også fugtproblemer

Af Maria Lykke Andersen

INDEKLIMA “Det er svært at
sige, hvad der er årsag til fugt-
pletterne i Jeanette Jensens lej-
lighed, når jeg ikke må kom-
me inden for døren,” siger Bo-
ligselskabet KAB’s tekniske

chef Torben Trampe og
tilføjer:

“Men når jeg hører beskre-
vet, hvordan vandet løber ned
ad hendes vinduesrammer,
kunne det tyde på, at der gene-
relt ikke er nok varme på appa-
raterne, og at der ikke bliver
luftet tilstrækkeligt ud. Om
denne omstændighed er skyld
i fugtpletterne, afgøres ved en
undersøgelse.”

Da Jeanette Jensen kort før
jul vendte hjem til sin gavllej-
lighed på Bauneporten efter et
længere ophold hos sin kære-
ste, opdagede hun sorte og
grønne fugtpletter på vægge-
ne i soveværelset, datterens
værelse og i legeværelset. På
boligkontoret fik hun at vide,

at den ansvarlige havde ferie,
men at han ville vende tilbage
efter nytår. Hun blev derefter
rådet til at vaske væggene ned
med Rodalon. På grund af leje-
rens fortid i en anden lejlighed
med skimmelsvamp hyrede
hun straks en advokat, og det
er efter råd fra ham, at hun på
nuværende tidspunkt ikke vil
lade KAB undersøge fugtplet-
terne.

Ingen grund til panik
Torben Trampe forklarer, at
boligkontoret i oktober fore-
tog to forskellige prøver i stu-
en og i et af værelserne. Ingen
af undersøgelserne viste tegn
på skimmelsvamp eller fugt-
problemer i væggene forårsa-

get af noget udefra.
“Jeg kan godt forstå, at leje-

ren er bekymret for helbredet,
når hun har oplevet at bo med
skimmelsvamp før, men hun
gør ikke sagen nemmere ved
at nægte os adgang. I øvrigt
tror jeg ikke, at hun skal være
så bange, for hvis der er skim-
melsvamp i væggen, har den
udviklet sig siden oktober, og
da vil Jeanette og hendes dat-
ter kun have været udsat for
sporer i meget små mængder.

Ifølge Torben Trampe har der
aldrig før været fugtproble-
mer i den pågældende lejlig-
hed. Den forrige lejer havde
boet i den, fra ejendommen
var spritny. Iøvrigt mener han
ikke, at bebyggelsens gavllej-

ligheder skulle have større risi-
ko for fugtskader, med mindre
der er en fejl i isoleringen. På
nuværende tidspunkt stiller
han snarere spørgsmålstegn
ved beboerens evne til at ska-
be et sundt indeklima.

“Generelt har vi i dagens
Danmark ændret adfærd og
livsstil i forhold til tidligere ge-
nerationer. I dag tager mange
bad hver dag, og unge er
måske ikke så flittige til at luf-
te ordentlig ud, som man var i
gamle dage. Derudover ople-
ver vi i visse lejemål, at beboer-
ne skruer helt ned for varmen,
fordi de ikke har råd til regnin-
gen. Det kan ingen boliger tåle
i længden, uden at der opstår
fugtskader.”

KAB ærgrer sig over adgangsforbud
Teknisk chef i KAB
Torben Trampe er
ærgerlig over, at lejer
Jeanette Jensen ikke vil
lade ham undersøge
fugtpletterne.
Vægprøver fra oktober
viste ingen tegn på fugt
eller skimmelsvamp

Historien
fortsætter

DGO har inden for de seneste
to år fulgt sagen om en af KA-
B’s svampebefængte gavllej-
ligheder i Lyngby Øst. 

I 2007 gav landsretten den
tidligere lejer Alice Binns med-
hold i, at skimmelsvamp hav-
de forringet lejemålets værdi. 

Da Alice Binns af hensyn til
helbredet flyttede ud af den
pågældende bolig i 2006,
overtog Jeanette Jensen og
hendes lille datter lejemålet.
Skimmelsvampen sad da sta-
dig i væggen. Og den bredte
sig. I forbindelse med omtalen
af sagen i denne avis sendte
boligselskabet en tekniker ud
til Jeanette Jensen i hendes lej-
lighed. Han lovede at sørge
for, at skimmelproblemerne
ville blive løst inden for en
måned. Desuden fik lejeren
løfter om huslejenedslag og
underskrift på, at hvis skim-
melproblemerne ikke blev af-
hjulpet effektivt, ville KAB an-
vise en anden bolig. 

Forholdene viste sig at blive
yderligere forværret, og KAB’s
tekniske chef blev atter hid-
kaldt. Inden dagen var omme,
havde han skaffet Jeanette
Jensen en ny gavllejlighed,
som hun flyttede ind i efter en
større restaurering. Samme
lejlighed viser sig nu også at
have fugtproblemer.

Jeanette Jensen i datterens værelse. Svampevækst er synlig på væggen.     Foto: Maria Lykke Andersen

FORSKNING Da forskere på DTU for nylig fik godkendt patentet
på en speciel brændcelle, var det patent nummer 2 millioner,
som det europæiske patentkontor (EPO) har godkendt, siden
det blev oprettet i 1978. Brændcellen, som forskerne har fået pa-
tenteret, kan blandt andet hjælpe til at rense spildevand.   

DTU bag patentjubilæum
MUSIK Spilllestedet Templet har fået et nyt lederteam, der skal
sørge for at livemusikken fortsat blomstrer i lokalområdet. Peter
May og Michael Marino har begge erfaring fra musikbranchen
og overtager lederposten fra Karina Tambo Jensen, der dog sta-
dig er tilknyttet Templet. 

Nye ledere til Templet
MALERIER På tirsdag klokken 15.15 kan man opleve en maleren
Erik Dahl Nygaards værker ved en fernisering på Lyngby Rådhus
på 5. sal. Det er foreningen Kunstcirklen, der står bag udstillin-
gen, som kan ses frem til den 20. februar. Der er en lille forfrisk-
ning ved ferniseringen.   

Kunstfernisering på rådhuset
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Af Martin Warming

INDBRUD

En indtil videre ukendt ind-
brudstyv skaffede sig mandag
eftermiddag adgang til rådhu-
set på Lyngby Torv ved at bry-
de en kælderbagdør op. Heref-
ter tog tyven elevatoren op til
rådhusets femtesal, hvor han

blandt andet forsynede sig
med et par tusinde kroner fra
kantinens pengekasse, oplyser
Nordsjællands Politi. 
Den ukendte gerningsmand
skal dog ikke føle sig alt for
sikker. Rådhusets videokame-
raer fangede ham nemlig i ak-
tion, og det er der kommet
nogle gode overvågningsbille-
der ud af, fortæller vicepolitik-

Rådhustyv fanget
på kamera
Indbrudstyv brød rådhusets ølautomater op og
stak af med et par tusinde kroner

En indbrudstyv tog mandag eftermiddag elevatoren op til rådhu-
sets kantine på femte sal og stak af med pengene fra ølautomater-
ne. Foto: Polfoto

ommissær Bo Simonsen fra
Nordsjællands Politi. 
Rådhustyven beskrives som en
mand mellem 30 og 40 år og
almindelig til kraftig af byg-
ning. Han var iført en sort
North Face-dunjakke, jeans,
en stribet trøje, mørke sko og
en mørk kasket med teksten
'Lindbroe'.

Hornbæk: IndoorOutdoor
Ndr. Strandvej 341, 3100 Hornbæk, tlf. 49 70 44 22
Åbningstider: Man.-fredag 10-18. Lør.-søndag 11-16

Valby: IndoorOutdoor
Valby Tingsted 4 c, 2500 Valby, tlf. 36 45 49 22

Åbningstider: Man.-fredag 10-19. Lør.-søndag 10-16

Hellerup: IndoorOutdoor
Strandvejen 100, 2900 Hellerup, tlf. 36 30 44 22

Åbningstider: Man.-fre. 10-18. Lør. 10-15. Sønd. 11-15

SØNDAGSÅBENT 11-15

Ass. hvide 
sofaborde
m/småfejl

NU: 

1.499,-
FØR: 2.900,-

Louise skænk
130x40x85

FØR: 4.999,-

NU: 2.999,-
SPAR: 2.000,-

Nice blomsterbord
40x32x70

FØR: 999,-

NU: 599,-
SPAR: 400,-

Nice lille kommode
60x32x75

FØR: 1.699,-

NU: 699,-
SPAR: 1.000,-

Bintang stol
m/læder sæde

FØR: 999,-

NU: 599,-
SPAR: 400,-

Casablanca
Vintage 
lænestol

FØR: 4.999,-

NU: 1.999,-
SPAR: 3.000,- Casablanca 

Vintage sofa
m/mahg. stel

FØR: 7.999,-

NU: 2.999,-
SPAR: 5.000,-

Domino sofasæt 
3+2 pers.
aftageligt betræk og 
dunhynder. Slidstærkt 
hørfarvet bomuld

FØR: 9.900,-

NU: 6.999,-
SPAR: 3.000,-

SPAR OP TIL

50%

Kelly vitrine 
3 døre
cremefarvet

FØR: 7.900,-

NU: 5.999,-
SPAR: 2.000,-

Tøj, sko og 
støvler

siden 1962

Udst. Lør & Søn kl.10-18,Østvej 13, Esbønderup
www.persodan.dk      Tlf: 48 39 02 14

PERSODAN

Ægte Tæpper

Kelim
Aubusson

U
D

S
A

L
G

SEGA: SPAR STORT PÅ 
GARDINSTOFFER

70 20 10 72

Sega Bussen
Få besøg af Sega-fagmanden

Sega Studio Hillerød
Industrivænget 2 
3400 Hillerød. 
Mandag-torsdag 10-17.30. 
Fredag 10-18. 
Lørdag 10-14.   

Sega Studio Greve
Agenavej 39
2670 Greve Strand. 
Motorvejsafkørsel 27. 
Mandag og fredag 10-17.30. 
Tirsdag-torsdag 10-16. www.sega.dk

125SYNING PR. KØBT 
METER STOF TIL 
FORTRÆKSGARDIN 1 krone

og 25 øre

70%
SPAR OP TIL 70% PÅ UDVALGTE STOFFER
FØR OP TIL 278,-
NU FRA 68,- PR. M.
TILBUDENE ER KUN I 
SEGA STUDIO OG SÅ 
LÆNGE LAGER HAVES

w
w

w
.sp

3.
dk

20%
ANDRE GARDIN STOFFER 20% RABAT

DISSE TILBUD
FINDES BÅDE I
SEGA BUSSEN OG
SEGA STUDIO

HUSK: ALTID GRATIS
GARDIN-OPMÅLING

S
Ø
N
D
A
G

SKOVSHOVED KRO &
MEJERIET(Take Away)
Kokkene anbefaler:
Dagens ret: Skovsergryde med grov
kartoffelmos, og rødbeder i tern
Strandvejen 267 — 3990 5811

WWW.SkovshovedKro.DK

Tid til vinterhygge

S GUDSALG!
ByB ens bedsteb d t

og mest
berømte

skoudsalg
Fra i dag 

kl. 10

÷ 30-50%
Selv det

allerbedste
bliver nu og
da nedsat!

gg

SKOKK
STØVLER

STØVLETTER
TASKERTT

ACCESSORIESAA

Ordrupvej 64, Charlottenlund
Tlf.ff 39 63 50 51
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Af Signe Steffensen

ØKOLOGISK KREDSLØB
Igen i år tilbyder Lyngby-Taar-
bæk Kommune, at man kan

medbringe sit gamle juletræ
til Baunegården og få det
skåret op til flis, som man kan

tage med hjem og genbruge i
haven. 

Samtidig kan man bytte ét

juletræ til en klematis eller en
stjernetop. Det sker lørdag
den 10. januar 2009 kl. 9.00 til
14.00 på Baunegård, Nørrega-
de 9, Bondebyen i Lyngby.

Det er Teknisk Udvalg i Lyng-
by-Taarbæk, der står bag invi-
tationen til det årlige “Gen-

brug juletræet”-arrangement
på Baunegården. 

For at undgå at de gamle ju-
letræer ender i kommunens
containere, vil Lyngby-Taar-
bæk Kommune sikre, at julet-
ræet bliver genanvendt til flis
og dermed indgår i et økolo-

gisk kredsløb til gavn for både
naturen og miljøet.

Såfremt der kommer flere,
end der er planter til, vil der
blive udleveret tilgodebeviser,
så man ved en senere lejlighed
kan afhente en plante på Bau-
negården.

Genbrug lidt af julen Masser af aktiviteter på Baunegården
På dagen vil der foregå en masse aktiviteter på Baunegården: 
·Den store garage bliver indrettet til en legeplads for børnene
med cykler og mooncars fra Den grønne Legeplads på  Frederik-
sdalsvej. 
·Politiet møder op med motorcykler og holder øje med, at det
hele går rigtigt til.
·Spejderne serverer gratis varme drikke og æbleskiver.
·Sømandsorkesteret spiller op med levende musik
·Kolde fingre kan varmes over store bålfade.
·Naturfredningsforeningen fortæller om deres aktiviteter
·Der er gode råd om haven.· Agenta-21 medarbejdere fortæl-
ler om grønne tiltag i kommunen.
·Der vises en dias-serie om Lyngby-Taarbæks grønne områder.
·Der er konkurrencer for børn og voksne

Med bytteordningen varer julen meget længere end til påske. 
Arkivfoto: Farrokh

Efterhånden er de
sidste kravlenisser
pakket ned, og
juletræet forvist fra
stuen, men sidstnævnte
kan traditionen tro
genbruges, hvis man
møder op på
Baunegården i
Bondebyen

www.dgo.dk

L A G E R S A L G
Guld & sølvsmykker 

Spar 50-70%
Køb julegaven nu. 

Kraftigt nedsatte priser…
Vielsesringe fratrækkes 20%

Vi holder åbent:  
26. nov., 27.nov. og 28. nov. fra kl. 12-19

og 29. nov. fra kl. 10-14
Se på vores hjemmeside hvis der er ændringer i 

åbningstiden! Kun kontant eller Dankort.

Min Guldsmed/ Her lev  Guld & Sø lv  
Her lev  Hovedgade 113 2730 Her lev

Besøg os på www.minguldsmed.dk

Vi holder åbent:
Torsdag 8. jan kl. 12-19, Fredag 9. jan kl. 12-19,

Lørdag 10. jan kl. 10-15

M in Guldsmed/ Her lev  Guld & Sø lv  
Her lev  Hovedgade 113 2730 Her lev

Masser af 
nye varer

Kraftigt nedsatte priser…
Vielsesringe fratrækkes 20%

Se på vores hjemmeside hvis der er ændringer i 
åbningstiden! Kun kontant eller Dankort.

Marianne Suhr
Sorgenfri Torv · 2830 Virum · Tlf. 45 85 06 22

Størrelse 36-48
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KANON PRISER!

Kgs. Lyngby Provsti

 Christianskirken
januar 2009

www.christianskirken-lyngby.dk

Sognepr. Marianne Berg
tlf 3031 5456

bergs@privat.dk

Kirkekontoret:
Kordegn Elisabeth Zimsen, Chr. X’s Allé 122, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf. 45 87 13 98, elz@km.dk

Sognepr. Jeannie Osman Sommer
tlf. 2426 7691 

jo@km.dk

Provst Eigil Saxe
tlf 4587 0758
esax@km.dk

Taizé-gudstjeneste 
– en anderledes og medita-
tiv måde at fejre gudstjeneste 
på med inspiration fra Taizé i 
Frankrig. Sang og bøn, stilhed og 
bibeltekst – i et kirkerum, der er 
oplyst af levende lys 
Torsdag 8. januar kl. 19

Økumenisk gudstjeneste 
Lyngbys folkekirker, Frelsens Hær, 
Baptistkirken, Apostolsk kirke, 
Skt. Knud Lavard og Den orto-
dokse kirke holder gudstjeneste 
sammen. Arr.: Økumenisk præste-
kreds i Lyngby.
Onsdag 14. januar kl. 19.30

Pasta-gudstjeneste
Tilmelding sker senest fredag den 
16. januar på cat@christianskir-
ken-lyngby.dk.
Tirsdag 20. januar kl. 17.30

Nytårskoncert
OBG-brass holder nytårskoncert. 
Festlig og flot musik for blæseror-
kester. Gratis adgang.
Søndag 25.januar kl. 15

Jobs Bog
- et forløb i 3 akter i samarbejde 
med Lyngby kirke

Studiekreds om Jobs Bog 
v/ sognepræst Jørgen Demant
OBS: Lyngby sognegård
Onsdagene 7., 14. og 21. januar 
kl. 19.30

 

Oplæsning af Jobs Bog
Skuespiller 
Nis Bank-Mikkelsen 
læser fortællingen om Job.
Cellist Inger Guldbrandt Jensen 
spiller Bachs cellosuite som interlu-
dium. Entré: 30 kr ved indgang. 
OBS: Christianskirken
Søndag 18.januar kl. 15

Foredrag om Jobs Bog v/ lektor, 
dr.teol. Nicolai Winther-Nielsen
OBS: Lyngby sognegård
Torsdag 29. januar kl. 19.30. 

Hver uge i 
Christianskirken:

Søndag kl. 10 
Gudstjeneste 

Tirsdag kl. 9.45 
Morgensang

Tirsdag kl. 10 
’Englebasserne’ Legestue for børn

Tirsdag kl. 19 
Lyngby Kammerkor øver

Onsdag kl. 9.30 
Samværsklubben

Onsdag kl. 19 
Gospelskoret Faith øver 

Torsdag kl. 15 
Samfundshøjskolen

Torsdag kl. 15.00 
Spirekoret øver 

Torsdag kl. 16.05
Lyngbykirkernes Børnekor øver
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er IKEA System

s B.V. 2008. IKEA tager forbehold for trykfejl, prisæ
ndringer og udsolgte varer. Bem

æ
rk at ikke alle varer føres i IKEA O

dense.

Plads til livet
Hverdage 10 -21   Lørdage 9-17   Den 1. søndag i hver måned 10-17

KLASSIKERE
TIL NEDSAT PRIS

EXPEDIT reol. B79xD39, H 149 cm. Sortbrun, birketræsmønster eller hvid. 
Før 499.-/stk.  Nu 299.-/stk. Tilbuddet gælder til og med 1. februar 2009, 
så længe lager haves.

EXPEDIT reol. Før 499.-/stk.

nu 299.-/stk

MIKAEL computerbord med hjul. B77xD50, H 76 cm. Før 299.-/stk. Nu 149.-/stk. 
Tilbuddet gælder til og med den 1. februar 2009, så længe lager haves.

MIKAEL computerbord med hjul 
Før 299.-/stk.

nu 149.-/stk

LYKTA bordlampe 
Glas. H 27 cm. Rød 
69.-
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Ole Mathiesen, Høtoften  20,
2830  Virum

I DGO har man flere gange her
omkring årsskiftet kunne
læse, at socialudvalget i Lyng-
by-Taarbæk har besluttet at
sende leverancen af mad til vo-
res pensionister i udbud. Og så
er det, at man tager sig til ho-
vedet!! Jørn Moos og de fleste
andre i KMB var ikke med for-
rige gang de lokale politikere
forsøgte det kunststykke, men
jeg er ganske sikker på, at den
nuværende borgmester var,
og at han endda måske havde
et vist ansvar for den misere.
Situationen var nogenlunde
som nu. Kommunen fattedes
penge, og det skulle allerede
dengang se ud, som om vi kør-
te på 1.klasse, men til disco-
untpris. “Kloge hoveder”
blandt byrådets vise fandt ud
af, at ISS kunne “få lov” til at le-
vere den kommunale mad,
hvis de kunne klare det til en
pris, der lå 6 mio. under kom-
munens egen . Det er en gåde,
hvorfor ISS påtog sig opgaven.

Maden måtte selvsagt ikke bli-
ve ringere, udgifterne skulle
altså trykkes med 6 mio., og
ISS skulle selvfølgelig tjene på
hele øvelsen (det er ligesom
formålet med at drive virk-
somhed!).

Vi er stadig nogle, som kan
huske, hvordan det gik! ISS
knækkede nakken på projek-
tet, plejehjemmenes køkkener
blev nedlagt (hvem siger også,
at de ældre skal kunne glæde
sig over duften af frisklavet
mad?) og der var massiv kritik
af kvaliteten. En politiker (var
det mon den daværende eller
måske den nuværende bor-
gmester) udtalte de “vise” ord :
“Ja, det gik så desværre ikke,
men om nogle år prøver vi
igen”!

Man tror det er løgn, men det
gør de så!! Og det endda i en
tid, hvor kvalitet og ikke
mindst prisen på maden i LTK
er under kraftig lup.

GODT NYTÅR og som Trine
Nebel skrev i sin nytårshilsen,
husk nu at der er valg i
2009.01.02

Kan man falde i det
samme hulto gange?

MULTIFORM HOLTE

Kongevejen 47, 2840 Holte

t +45 4546 1546, www.multiform.dk

nytårskur i weekenden kl.10-16

kom ind og hør betingelserne…
MULTIFORM HOLTE
Kongevejen 47, 2840 Holte

t +45 4546 1546, www.multiformholte.dk
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Lene Kaspersen (K), vicebor-
gmester i Lyngby-Taarbæk
Kommune

Først de grove og udokumen-
terede postulater om, at jeg
har modtaget dobbeltløn. Po-
stulatet blev afkræftet, idet jeg
stempler ind og ud i kommu-
nes flexsystem, og kan gøre
rede for mine timer, hvor jeg i
øvrigt har leveret langt flere,
end jeg har fået løn for.
Så kom fru Nebel Schous po-
stulat om, at undertegnede
sidder i bestyrelsen både i
Lyngby Ældreklub og Lyngby
Dagcenter (som TNS mener er
en konspiration mellem A-C
alliancen). Det er heller ikke
korrekt. Jeg har stor interesse
for Lyngby Dagcenter, men
har ikke mere med Dagcente-
ret at gøre end fru Schou., og
min plads i Lyngby Ældreklub
har jeg overtaget efter den Ra-
dikale Christa Blok. Begge ste-
der udøver en stor forebyg-
gende og social indsats for æl-

dre. Men heller ikke i dette
tilfælde holder det negative
postulat.. 
Sidst er Trine Nebel Schou ude
med riven efter højden af sa-
ger i Byplan  - Mængden skyl-
des, at der er medlemmer, der
ikke sætter sig ordentlig ind i
sagerne, og forlanger dem ud-
sat til nærmere belysning, for-
di de ike tør lade forvaltnin-
gen ekspedere sagerne. Og så
er der medlemmer af kommu-
nalbestyrelsen, der måler høj-
den af sager og antallet af be-
handlinger i stedet for at sætte
sig ind i dem. Vi har desuden
her i kommunen den ordning,
at et enkelt medlem kan for-
lange en sag udsat uden be-
grundelse. Det var ment som
en mindretalsbeskyttelse,
men da det er ved at blive
brugt i stort omfang, bør det
ændres. (forslag til §17 stk. 4
udvalget, hvor man skal søge
forenkling i alle forvaltningers
sagsbehandling). Vi har i byg-
gesagsafdelingen meget dyg-

tige sagsbehandlere, og jeg
overlod gerne (og det ved de i
afdelingen) langt flere af-
gørelser til dem, men dette
forhindres af andre af kom-
munalbestyrelsens medlem-
mer, der vil se flere og flere sa-
ger.

Sidst har vi haft sagen om
rutschebanen på Dyrehavs-
bakken, hvor sagen tidligere
er godkendt i Miljøudvalget,
den er færdigbehandlet og
godkendt i Byplanudvalget,
kun SF stemte imod og for-
langte sagen i Kommunalbe-
styrelsen. Her var der kommu-
nalbestyrelsesmedlemmer,
der rejste tvivl om hvorvidt
Rutschebanen med udvidel-
sen –  som er godkendt af Sko-
ven - overholdt Miljøkravene
og sendte den til Miljøudval-
get, hvor den ligger nu. Det er
meget beklageligt, at det poli-
tiske liv i kommunen for tiden
er af en sådan karakter, at en-
keltmedlemmer igen og igen
forlanger sagerne udsat og
genbehandlet. Hvorefter an-
dre medlemmer brokker sig
over udsættelserne og sags-
mængderne, og borgerne sid-
der måbende tilbage.

Postulater igen og
igen og igen

Sol Kuhlman, Melagervej 3, 1
tv., 2800 Kgs. Lyngby

Jeg har læst to indslag om æl-
dreboliger i Lyngby-Taarbæk

Kommune. Jeg synes, at man
skal bygge ældreboliger i
kommunen, hvis der er råd og
plads til det. Som f.eks. med
Mariehøj i Hørsholm. Store og

lækre ‘boliger’ til de ældre. Det
fortjener de, deres alder taget i
betragtning.

Derudover skal deres mad
være anstændig til fair priser. 

Flere boliger til de ældre

Lottenborg · Lottenborgvej 14 · 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 4587 0016

www.lottenborg.dk 

Lottenborg

Nyt menukort

Til alle hovedretter kan der vælges ml.
1) Bagt kartoffel m. smør, pommes frites eller 
smørstegte kartofler.
2) Bernaise-, whisky-, peber-, rødvin- eller 
hollandaisesauce
Til alle hovedretter serveres en grøn salat 
Børnemenuer serveres m. pommes el. smør-
steget kartofler, grønsagssnacks, remoulade 
og ketchup Frokost: Tirsdag-søndag  kl. 12-15

Aften:    Torsdag-søndag kl. 17-22

Forretter
Rejecocktail kr. 45,- 
m. brød, smer og hjemmelevet 
dressing 

Hvidløgsmarinerede 
scampirejer kr. 49,- 
m. brød, smør og sprød salat

Varmrøget laks kr. 49,- 
m. brød, sprød salat og hjem-
melavet dressing 

Kartoffel-porre 
suppe kr. 45,- 

Hvidløgsbruchetta kr. 25,- 

Hovedretter
Charlotte-steak kr. 110,- 
170g Skåret af oksefilet uden sener 
og fedt 

Slots-steak kr. 125,- 
220g. Skåret at oksefilet 

Sorgenfri-steak kr. 149,-
325g. Skåret af oksefilet 

Slotshavens 
oksetournedos kr. 195,-
200g. skåret af oksemørbrad

Herregaardsbøf kr. 98,- 
220g. Hakkebøf 

Lottenborgburger kr. 98,-

Spareribs kr. 120,-
m. coleslaw og barbequesauce

Marineret kyllingebryst kr. 98,-

Laksesteak kr. 110,-

Desserter
Bananasplit kr. 45,- 

Pandekage med is kr. 40,-

Chokoladesoufflé m. is kr. 50,-

Vanilleis kr. 40,-
m. chokoladesauce el. flødeskum

Børnemenu
2 stk frikadeller kr. 35,-
Kyllingebryst kr. 49,-
Dinostesk, 150 g. kr. 49,-
Nuggets 6 stk. kr. 35,-

NYHED
Nu også for børn
Lad børnene lege, læse, eller...
– vi har nemlig indrettet et 
specielt legerum til børnene, så 
de voksne kan spise færdig i ro 
og mag og måske nå kaffen til 
afslutning.
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SEGA: SPAR STORT PÅ 
ELEGANCESKABE

70 20 10 72

Sega Bussen
Få besøg af Sega-fagmanden

Sega Studio Hillerød
Industrivænget 2 
3400 Hillerød. 
Mandag-torsdag 10-17.30. 
Fredag 10-18. 
Lørdag 10-14.   

Sega Studio Greve
Agenavej 39
2670 Greve Strand. 
Motorvejsafkørsel 27. 
Mandag og fredag 10-17.30. 
Tirsdag-torsdag 10-16. www.sega.dk

25%
SKYDEDØRS-
SKABET
ELEGANCE

RABAT:

HUSK: GRATIS
OPMÅLING

w
w

w
.s

p3
.d

k

Næstved: Merkurvej 3  tlf. 55 77 49 49
Holbæk: Tåstruphøj 46 tlf. 59 45 45 45
København: Torvegade 55-57 tlf. 32 57 28 14
Lyngby: Jernbanepladsen 19-25 tlf. 45 87 54 04

MÆRKEVARE 
UDSALG

Søndags åbent 11. januar
kl. 11-15
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Cabernet Sauvignon har gået sin sejrsgang 
over hele kloden, ikke mindst i Argentina. 
Duften har masser af solmodne bær. Smagen 
er kraftig med let peberkrydderi og samtidig 
meget blød og indsmigrende.

Primitivo 
13% Salento

RISIKO FOR KØ VED 

HOLTE VINLAGERS BUTIKKER 
FREDAG 9/1

v/ 6 fl.

1/1 fl. 69,-
v/ 6 fl. 25,-

Varerne kan ikke forudbestilles. Kun afhentes i 
butikkerne efter princippet først til mølle... 
Vi starter torsdag 8/1 kl. 8⁰⁰. Tilbudene gælder 
torsdag, fredag og lørdag eller så længe lager haves.

Dingo Hill Chardonnay
LØRDAG 10/1

TO
RS

DAG
 8/

1

25 KR'S MARKED

1/1 fl. 59,-
v/ 6 fl. 25,-

25kr. pr. fl.

Vine lavet på Montepulciano 
druen er mange danskeres fore-
trukne italienske vin. Det for-

står man godt, for det giver 
en fyldig, smagfuld vin med 

en meget lang og karakterfuld, 
blød eftersmag. Derfor bruger 
langt de fleste restauranter i 
Italien den som husets vin, og 
i Italien er husets vin ikke den 
billigste vin på kortet, men den 
vin, som stedet anbefaler som 
bedste køb.

Castillo de Monóvar 
Reserva 2001

1/1 fl. 65,-
v/ 6 fl. 25,-

FADLAGRET
Meget lækker rødvin fra Alicante i det 
sydlige Spanien. Vinen fremstår med 
en mørk, rød farve. Duften har mørk 
frugt, blomsterkrydderi og egetræ, og 
smagen er præget af fadlagring med 
toner af cedertræ.

FANTASTISKE VINTERTILBUD

200,-1/1 fl. 69,-
          6 fl.

Shiraz/Merlot er den perfekte blanding fra 
Australien. Shiraz giver krop og styrke, Mer-
lot blødhed og karakter.

Artina Cabernet Sauvignon

Superkvalitet fra Syditalien. 
Begrænset høstudbytte og håndsorte-
rede druer gør, at denne supervin er 
helt unik i forhold til prisen. 
Kødfuld vin med en “jammy“ smag og 
letkrydret duft.

Montepulciano 
d'Abruzzo

Falerio dei Colli Ascolani 2006 

Fra Marche distriktet lige syd for Ancona har vi købt denne strålende 
hvidvin, som er baseret på Trebbiano druen. Som mange andre steder 
i verden producerer man også her vin, der svarer  til den mad, man 
spiser. I dette tilfælde lys fisk og skaldyr fra Adriaterhavet.

KØB 6 FL. 
SPAR
214,-

KOM & SMAG

BEGRÆNSET PARTI !

Artina Malbec

KØB 6 FL. 
SPAR
214,-

KOM & SMAG

1/1 fl. 64,-
v/ 6 fl. 25,-

Malbec er Argentinas „nationaldrue”, og 
ingen steder i verden passer druesorten 
og klima/jordbundsforhold så perfekt 
sammen som 
Malbec/Argentina.

1/1 fl. 64,-
v/ 6 fl. 25,-

Dingo Hill Shiraz/Merlot

1/1 fl. 59,-
v/ 6 fl. 25,-

200,-1/1 fl. 69,-
          6 fl.

Chardonnay giver også i 
Australien en helt fantas-
tisk hvidvin. Fyldig, blød 
og halvtør.

Se yderligere tilbud på 
www.HOLTEVINLAGER.dk
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kommunalbestyrelsesmøder i 2009
Der er fastsat 12 ordinære kommunalbestyrelsesmøder i 
2009:
mandag den 2. februar 
mandag den 2. marts 
mandag den 30. marts 
mandag den 27. april 
mandag den 25. maj 
torsdag den 18. juni 
mandag den 31. august 
mandag den 21. september 
mandag den 5. oktober 
mandag den 26. oktober 
mandag den 23. november 
torsdag den 17. december 

Dagsorden og beslutningsprotokol 
Dagsordenspunkterne for Kommunalbestyrelsens møder an-
nonceres i Det Grønne Område Torsdag i ugen inden mødet. 
Dagsorden for møderne fremlægges fredag i ugen før mødet 
på kommunens biblioteker, på Lyngby Rådhus og i Admini-
strationsbygningen. Beslutningsprotokollerne fremlægges de 
samme steder onsdag efter møderne. 

Dagsorden for udvalgsmøderne fremlægges samme steder 
fredag i ugen før mødernes afholdelse. Beslutningsprotokol 
fremlægges 2 dage efter møderne. 

Kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutningsprotokoller 
og aktuelle dagsordener kan ses på www.ltk.dk 

Spørgetid 
Forud for hvert ordinært kommunalbestyrelsesmøde afholdes 
spørgetid. Kommunens borgere kan her stille spørgsmål om 
forhold i kommunen. Fire måneder forud for et kommunalvalg 
suspenderes spørgetiden. Regler for spørgetid kan fås i Borg-
mestersekretariatet.  

Træffetider 
Kommunens borgere kan mødes med Kommunalbestyrelsens 
medlemmer en torsdag før hvert ordinært kommunalbestyrel-
sesmøde i tiden kl. 16.30-18. Senest dagen før bestilles tid 
hos et eller flere medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Bestil-
ling kan ske skriftligt, telefonisk eller ved personlig henven-
delse til Borgmestersekretariatet Træffetiden kan ændres i 
forbindelse med ferier og helligdage. Kommunalbestyrelsens 
træffetid annonceres i Det Grønne Område Torsdag.  

Der er fastsat træffetid på følgende dage i 2009: 
torsdag den 29. januar 
torsdag den 26. februar 
torsdag den 26. marts 
torsdag den 23. april 
torsdag den 28. maj 
torsdag den 27. august 
torsdag den 1. oktober
torsdag den 22. oktober 

Gebyrer for Byggesagsbehandling 
2009
Kommunalbestyrelsen har vedtaget ny vedtægt for betaling 
af gebyr for byggesagsbehandling med virkning pr. 2. januar 
2009.

Gebyrerne er ændret i forhold til prisudviklingen.

Gebyrer for enfamiliehuse
Byggetilladelse 
inkl. garage eller carport  42,20 kr. pr. m² etageareal
Mindstegebyr  2.180,00 kr.

Gebyrer for boligbebyggelse 
Boligbyggeri indtil 1.000 m² 63,20 kr. pr. m² 
Boligbyggeri over 1.000 m² 31,60 kr. pr. m²
Mindstegebyr 2.180,00 kr. 

Anmeldelsesgebyr i.h.t Bygningsreglement 2008 1.150,00 kr.

For erhvervsbyggeri gælder andre gebyrer.

Gebyr for dispensationer mv. andrager 1.150,00 kr. pr. ma-
trikelnummer.

Vedtægten for betaling af gebyr for byggesagsbehandling 
kan ses på Internettet www.ltk.dk eller fås ved henvendelse 
til Teknisk Service, 3. sal på Lyngby Rådhus.

Giv din sundhed et KRAM – 
besøg Sundhedsbussen
Vi sætter fokus på Kost, Rygning, Alkohol og Motion. 
Sundhedsbussen holder følgende steder: 

Uge 50   Onsdag den 10. december kl. 11.30-14.30  
Rådhuset Lyngby Torv

Uge 51   Mandag den 15. december kl. 11.30-14.30  
Geels Plads på P pladsen

Uge 3   Onsdag den 14. januar kl. 11.30-14.30  
Lyngby Hovedgade på P plads over for Møllebo.

Yderligere information på www.sundhedscenter.ltk.dk

Folke- og førtidspensionister der får en social pension fra 
Lyngby-Taarbæk Kommune, kan i perioden 1. januar 2009 
til 31. august 2009 søge om:

LEJE AF FERIEHUS I NYKØBING SJÆLLAND:

To af husene er specielt indrettet til gangbesværede og kø-
restolsbrugere.
   
Pris 1.770,00 kr. pr. hus pr. uge.

Efterlønsmodtagere kan leje feriehusene, men pensionister 
har fortrinsret.

Pris 1.970 kr. pr. hus pr. uge.

Uden for højsæsonen (1. januar 2009 – 29. maj 2009) kan hu-
sene lejes for kortere perioder end en uge. Prisen vil blive ud-
regnet forholdsmæssigt.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 45 97 30 00 lokal 
3350.

Ansøgningsskema kan fås i Borgerservice, Toftebæksvej 12, 
st. og i informationen på Rådhuset, Lyngby Torv.

Ansøgningsfrist: Fredag den 27. februar 2009.

FOLKE- OG FØRTIDSPENSIONISTER

Giv din sundhed et KRAM – 
besøg Sundhedsbussen
Vi sætter fokus på Kost, Rygning, Alkohol og Motion. 
Sundhedsbussen holder følgende steder: 

Uge 3 Lyngby Torv foran Rådhuset, 
  mandag den 12. januar kl. 11.30-14.30 
Uge 3 Lyngby Hovedgade på P plads overfor Møllebo, 
  onsdag den 14. januar kl. 11.30 – 14.30
Uge 4  Eremitageparken ved Netto, 
  mandag den 19. januar kl. 11.30-14.30
Uge 4  Lundtofteparken ved butikstorv, 
  torsdag den 22. januar kl. 11.30-14.30

Yderligere information på www.sundhedscenter.ltk.dk

Kost og motionskursus for over-
vægtige - holdstart i uge 8 og 9
Er du overvægtig, og har du enten type 2 diabetes, forhøjet 
blodtryk, forhøjet kolesterol eller et BMI over 30, så er Sund-
hedscentrets kost- og motionskursus et tilbud til dig. 

På kurset vil du sammen med 10 andre kursister arbejde med 
at indføre sunde kost- og motionsvaner i din hverdag. Kurset 
er fordelt over 16 uger med ca. 2 timers ugentlige undervis-
ningstimer. 

Tilmelding sker via henvisning fra egen læge.

Yderligere information fås på www.sundhedscenter.ltk.dk eller 
hos projektleder Janne Gotsæd-Pedersen, tlf. 45 97 34 67.

Drømmer du om at starte 
virksomhed 
… eller er du allerede sprunget ud som selvstændig?

Med et iværksætterkursus kommer du sikkert fra start. Over 5 
hverdagsaftener bliver du introduceret til vigtige emner i for-
hold til at starte og drive virksomhed. Samtidig får du chan-
cen for at udvide dit netværk og dele erfaringer med andre 
iværksættere.

Iværksætterkursus i januar/februar 2009:
20. januar:   Generel introduktion til registrering af virksom-

hed, virksomhedsformer, moms, regnskab og 
skat.

27. januar:   Forretningsplanen – et vigtigt styringsredskab og 
handlingsplan for din virksomhed.

3. februar:   Budgetter – lær at sætte tal på din forretning og 
lægge etablerings-, likviditets- og driftsbudget.

17. februar:   Markedsbeskrivelse og målgrupper – hvem er 
din målgruppe, hvor stort er dit marked, og hvem 
er dine konkurrenter?

24. februar:   Markedsføring og salg – hvordan vil du synliggø-
re dig over for dine kunder, og hvilke former for 
salg vil du anvende?

Alle dage kl. 17.30 - 21.00. Pris 1000 kr. inkl. moms
Sted: Rådhuset, Lyngby Torv, 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere og tilmeld dig på www.startvaekst.dk/lyngby

Hos den lokale erhvervsservice i Lyngby-Taarbæk Kommune 
får du gratis, individuel og uvildig rådgivning om at starte og 
drive virksomhed. Vi er klar til at besvare dine spørgsmål eller 
aftale et møde. Ring til os på telefon 30 10 81 18 / 30 10 80 
80 eller send en e-mail til erhvervsservice@vhhr.dk.    

  
Lørdag den 10. januar 2009 kl. 9.00 til 14.00 
på Baunegården, Nørregade 9 i Bondebyen  

Det gamle juletræ flises og 
byttes til en Clematis eller en Stjernetop.

Der er masser af aktiviteter, flotte stande, 
levende musik og underholdning. 

Spejderne serverer gratis varme drikke og 
æbleskiver.

Alle er velkomne til en hyggelig dag på 
Baunegården

Med venlig hilsen og på gensyn
Teknisk Udvalg

Lyngby-Taarbæk Kommune inviterer til Genbrug juletræ  
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Dødsfald og taksigelser

Miljøhajer. Eleverne fra Billum skole har godt grund til at være glade oven på den flotte placering i
Miljøministeriets konkurrence.

Af Pernille Borenhoff

KONCERT Et af dansk musik-
livs store, gamle kæmper, mu-
sikprofessor, organist og pia-
nist Bengt Johnsson holder
søndag den 18. januar kl. 16
koncert i Sorgenfri Kirke. At
regne efter Bengt Johnssons
fødselsdato skulle han i år fyl-
de 88. Hans uafbrudte musi-
kalske aktivitet såvel som hans

virke som musikteoretiker og
forfatter til adskillige artikler
og bøger, bl. a. Liszts Klaver-
musik fra 1989, samt den
praktiske koncertudøvelse har
imidlertid holdt ham åndeligt
og fysisk rask og rørig. Dette
har Sorgenfri Kirke nydt godt
af gennem en årrække, idet
Bengt Johnsson et par gange
hvert år har budt til koncert
med fremførelse af klavervær-

ker fra Bachs ‘Wohltemperier-
tes Klavier’ til musik af Rued
Langgaard. 
Søndag den 18. januar kl. 16
står der Chopin på program-
met. Polonaiser, præludier,
nocturner og mazurkaer, af-
sluttende med den formidab-
le ballade i g-mol.
Alle er velkomne, og der er
gratis adgang.

Klaverets grand old man 
i Sorgenfri Kirke

Af Signe Steffensen

HÆDER Lige før juleferien fik
5. klasse på Billums Privatsko-
le en uventet julegave  -  fra
Miljøministeriet.
Klassen havde i efteråret delta-
get i ministeriets miljøkam-
pagne Ren Uge, hvor hoved-

opgaven var at lave en elektro-
nisk avis om genanvendelse,
og så kom julegaven i form af
en besked om, at klassen var
blevet nummer 3 i hoved-
stadsområdet og derfor havde
vundet 1000 kr.  Stor var glæ-
den, som det fremgår af bille-
det, og klassen var ikke længe

om at beslutte, at pengene
skulle bruges til en biograftur
for at se filmen Max Pinlig.

I arbejdet med den elektro-
niske avis indgik bl.a. et besøg
på genbrugsstationen på Fir-
skovvej, hvor eleverne lærte
mere om genanvendelse, ind-
samling og sortering af skrald
i lokalområdet og en indsam-
ling på skolen af elektroniks-
krot. 

Blandt de kreative indslag i
avisen var en sang om gen-
brug af dåser og en quiz, hvor
man kunne teste, om man er
miljøhaj eller miljøgris. 

Miljøpræmie
til femteklasse

Hvad mener du?

Deltag 
i debatten på
www.dgo.dk

www.dgo.dk

Rie Ballegaard
* 5. juli 1934    † 25. december 2008

er stille sovet ind

Jørgen, Hanne, Bente
Svigerbørn og børnebørn

Bisættelsen har fundet sted

Virum Kirke
Nytårs-koncert
Søndag den 18. januar kl. 19.00

Kgl. operasanger:
Per Høyer

Program ( bl.a.)

Taminos arie (Tryllefløjten) Frühlingstimmenwalzer (Strauss) Over the rainbow

Papagenos arie (Tryllefløjten Sangen har vinger (Farinelli)    I can do anything better & They

Perlefiskerduetten Følges ad (Farinelli) say it´s wonderful (Annie get your gun)

La rondine af Puccini Duet (Porgy & Bess) Tonight  (West Side Story)

La ci darem la mano (Don Juan) Summertime (Porgy & Bess)       Maria (West Side Story)

Champagnearien   (Don Juan) I got plenty (Porgy & Bess)         Jeg har et lille fuglebur (Flagermusen) 

 

Kgl. operasanger:
Gert Henning 

Jensen 

     De 3 kgl. Sopraner:
Charlotte Meldgård, Karen Dinitzen 

& Pernille Bruun

 Billetter á 150 kr. kan købes/bestilles i Virum Boghandel, Virum Torv, tlf. 45 85 64 60 

og købes ved indgangen.

Koncerten arrangeres af Solgårdsvennerne

Træffes døgnet rundt

Lis Hansen Thomas Maenchen John Roed Gitte Siedentopf

www.begravelsedanmark.dk

Tidligere Dansk Ligbrændingsforening

Kirketorvet 19 · 2820 Gentofte

39 65 75 40
Søborg Hovedgade 154 · 2860 Søborg

39 67 92 93

1. s. e. Hellig 3 Konger

Lyngby kirke 
kl. 10.30 Jørgen Demant   
 
Christianskirken 
kl. 10.00 Jeannie Osman 
Sommer 
  
Sorgenfri kirke 
kl. 10.00 Kathrine Christensen  
 
Virum kirke 
kl. 10.00 Inge Nelson  
 

Lundtofte kirke 
kl. 10.30 Pernille Bach-
Mortensen 
    
Geels Kirkesal 
kl. 10.30 Kjeld Jørgensen 
 
Taarbæk kirke 
kl. 10.30 Børge Salomonsen 
  
Stengård kirke 
kl. 10.00 Linda Munnecke   
 
Lyngby Baptistkirke 
kl. 10.30 NN 

Apostolsk kirke 
kl. 10.30 Torsten Munk 
kl. 10.50 Børnekirke  
  
Adventistkirken i Lyngby 
lørdag 10/1 kl. 11.10  
 Bjørn Ottesen 
  
Skt. Knud Lavard 
kl. 10.30 Højmesse 
                    
Christianskirken     
onsdag 14/1 kl. 19.30 Eigil Saxe/ 
          Økumenisk gudstjeneste 
 
Skt. Knud Lavard 
lørdag 10/1 kl. 17.00  Messe

Gudstjenesteliste for Kongens Lyngby provsti 
søndag 11. januar 2008

Kirker

Komplet bisættelse

Wikkelsø & Sernung ApS · Nærum hovedgade 49 · 2850 Nærum

Over åbent hav: fra 8.850,- kr.
Komplet bisættelse fra 10.200,- kr.
Priserne er incl. urnegravsted på kirkegård*).
Fra prisen kan trækkes begravelseshjælp, 
som kan variere fra 0 til 8.850,- kr.

*) Det forudsættes at afdøde er medlem af folkekirken.

Ring trygt 70 20 19 47. De får personlig 
kontakt hele døgnet - også søn- og helligdage.
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UDSTILLING Jette Thyssen,
der fra den 9. januar viser sine
værker i Lyngby Kunstfore-
ning, afsluttede i 1954 sin ud-
dannelse på Kunsthåndvær-
kerskolen, for derefter at tage
på et længere ophold i Italien.
På det etnografiske museum i
Rom så hun bl.a. et indiansk
tæppe på bemalet skind. 
I den gamle, oprindelige kul-
turs kunst fandt Jette Thyssen
på en gang en stringent
mønsterdannelse og samtidig
afsættet for sit eget konkrete
billedsprog.
I starten af 70’erne ville Jette

Thyssen ikke rubriceres som
kunsthåndværker, men re-
spekteres som billedkunstner,
og besluttede i 1972 at leje de
to midtersale i Den Frie Udstil-
lingsbygning til en stor sepa-
ratudstilling. Den udstilling

blev hendes gennembrud som
kunstner. Hun solgte godt, og
hendes position som billed-
kunstner blev slået fast.
I 1979 blev Jette Thyssen opta-
get i Grønningen - mastodon-
ten blandt de danske kunst-
nersammenslutninger. 
Jette Thyssen har længe været
betragtet som en af vore mest
betydende billedvævere, og
blandt hendes mange ud-
smykningsopgaver kan næv-
nes Hommage a Absalon, der
er udført til Københavns 800-
års-jubilæum i 1968 og kan
ses på Københavns Rådhus.
Desuden er Jette Thyssen re-
præsenteret på vore førende
museer. Hendes udstillings-
række er lang og ville kræve et
tillæg til avisen.
Udstillingen åbnes fredag 9.
januar kl. 17.00-18.30 og kan
derefter ses lørdage kl. 11-14
og tirsdag-fredag kl. 14-17 til
og med 31. januar.

Jette Thyssen i kunstforeningen

Jette Thyssen udstiller sine vævede  grafiske  billedværker i Lyngby
Kunstforening til den 31. januar. 

Fredag den 9. januar
åbner Lyngby
Kunstforening det nye
år med en udstilling
med billedvæveren
Jette Thyssen, der viser
sine karakteristiske
billedtæpper og
grafiske arbejder i
foreningens lokaler på
Jernbanepladsen 22 i
Lyngby

www.dgo.dk

UGLY DUCK . HUMMEL . ME TOO . WHEAT  
TICKET TO HEAVEN . CKS . EXIT .  
TIMBERLAND . 2X MILLER BERGKVIST 
EJ SIKKE LEJ . PHISTER & PHILINA . 
HOUND & HEART

Ved køb af:
1 stk. få 10 % 

2 stk. få 20 %

3 stk. få 30 % 

4 stk. få 40 %

5 stk. få 50 % 
6 stk. få 60 %

gælder udvalgte varerU
d

s
a

lg
e

t 
s

t
a

r
t

e
r Torsdag d. 8. jan. 

kl. 10.00

Flagshipstore .  Jægersborg Allé 33 . 2920 Charlottenlund
Brdr. alex petersen by Christian ghielmetti . Vedbæk stationsvej 18 . 2950 vedbæk

Conceptstore, Skodsborgvej 305, 2850 Nærum

Sale
÷30-90%

LYNGBY RÅDHUS: Telefon 45 97 30 00   Fax 45 97 30 01 Næste orienteringsannonce

Stadsbiblioteket i Lyngby
Lyngby Hovedgade 28

ARRANGEMENTER ...

ONSDAGSDOKUMENTAR: 
NINI – EN FILM AF LONE FALSTER 
Onsdag den 14. januar 2009, Kl. 19.00
Kom og se filmen om den danske balletdanser og koreograf 
Nini Theilade, der i fortæller meget ærligt og medrivende 
om sit liv - om sin karriere, om sine mænd og om den do-
minerende mor. Parallelt med sin historie følger filmen 
Theilades iscenesættelse af sin egen ballet med bl.a Vivi 
Flindt.  Instruktøren Lone Falster og filmhistoriker Claus Kjær 
vil være til stede og fortælle om arbejdet med filmen. Filmen 
varer 60 minutter og bliver vist i Bibliotekssalen, hvor der 
også vil være indrettet café. Der er gratis adgang.

SNEHVIDE
Børneteater lørdag 17. januar kl. 12.30 – 13.10
Det dansk-tjekkiske dukketeater Svanen opfører den ver-
denskendte historie af Brødrene Grimm, her i nye klæder, 
fortalt ved hjælp af en fantasifuld og forvandlingsdygtig 
scenografi, smukke håndskårne trædukker og fortryllende 
musik. 
Gratis billetter udleveres på Børnebiblioteket fra 10. januar.

SPOT PÅ ...

BIBLIOTEKSBUSSEN ER PÅ VEJ TIL LYNGBY-TAARBÆK
I bussen vil både børn og voksne have mulighed for at låne 
bøger, film, cd´er mv. Via telefon eller e-mail til Stadsbiblio-
teket eller hos personalet i biblioteksbussen kan du til hver 
en tid bestille det, du har brug for, og så vil det være med 
bussen næste gang, den kommer. Biblioteksbussen vil, 
udover sin faste rute med faste holdepladser, kunne bestil-
les til at komme ud til børnehaver, skoler, omsorgscentre 
mv. ved særlige lejligheder.

Lundtofte Bibliotek & 
Medborgerhus 
Lundtofte skolestræde 6 

LUNDTOFTE BIBLIOTEK LUKKET  
Kommunalbestyrelsens budgetforlig for 2009 betyder, at Lund-
tofte Bibliotek er lukket pr.13. december 2008.
Mandag den 12.januar åbnes dørene for salg af overskydende 
bøger, blade og musik-cd´er for børn og voksne. Det er IKKE 
muligt at aflevere i Lundtofte biblioteks postkasse. Lånte bøger 
m.m. afleveres på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28.

Taarbæk bibliotek
Taarbæk Strandvej 96

NYE ÅBNINGSTIDER
Fra onsdag 7. januar er Taarbæk biblioteks åbningstid halveret 
fra den nuværende til 7 timer om ugen, fordelt på onsdag kl. 14 
– 17 og lørdag kl. 10 – 14. Biblioteksbussens rute kommer ikke 
til at omfatte Taarbæk

Byhistorisk samling
Lyngby Hovedgade 2

LANDSKABER I LYNGBY
Udstilling frem til 14. feb. 2009
Udstillingen viser 16 steder før og nu: Maleriet fortæller om 
tilstanden i ældre tid og et nyt fotografi viser det samme sted 
i dag. Nogle steder er ret uforandrede, andre landskaber er 
blevet bebyggede i løbet af 1900-tallet. Gratis adgang.
Åbent man.,tirs.,ons. og fre. kl. 14-16, tors. kl.14-20, lør. kl. 
10-14.

Sophienholm
Nybrovej 401, Kgs. Lyngby

CORNER 2009
Udstilling fra 9. januar – 1. marts
Kunstnersammenslutningen Corners eksil fra Charlottenborg 
betyder at Sophienholm endnu engang danner ramme om 
den berømmede udstilling, hvis kendetegn er en figurativ, 
ekspressiv kunst. Det drejer sig om en række af vore dygtig-
ste nutidskunstnere, som sammen med enkelte berømtheder 
fra London Skolen i begyndelsen af året vil udfylde de fine 
rum i såvel hovedbygningen som på Staldloftet og i Cobra-
rummet.

Koncerter i forbindelse med udstillingen:
fredag 9. januar kl.15: bratschisten Per Nørby spiller musik af 
William Heinesen 
lørdag 10.januar kl.17: koncert m. Hola Ghost 
søndag 11. januar kl.13.30: anette Friisholm på blokfløjte - 
melodier af Henry Heerup. 
kl. 17: Bolette Roed, blokfløjte og Per Dybro Sørensen, guitar 
spiller kompositioner af Gunnar Berg. 

Gratis omvisning for udstillingens gæster på søndage kl.15.
Udstillingen kan ses dagligt kl. 11-17, torsdag kl. 11-20, 
mandag lukket. Entré 50 kr. Pensionister, studerende samt 
grupper på mindst 10 personer 30 kr. Børn under 16 år gratis 
adgang. Bus 191 fra Lyngby Station minuttallene 22 og 52.

Arrangementer og udstillinger



8. januar 200912 TEMA

Af Bo Widal Kjøller

Som man kunne læse i den se-
neste udgave af det grønne
område, så er det ved at være
tid til, at unge og andre ud-
dannelsessøgende skal vælge
uddannelse. 

Derfor er det også nu, skoler-
ne holder åbent hus    

På Erhvervsakademiet
København Nord i Lyngby
starter åbent hus-sæsonen
tirsdag den 13. januar, hvor

man blandt andet kan få et
indblik i, hvad det vil sige at
være datamatiker.

Her kan man møde stude-
rende, undervisere og studie-
vejledere, ligesom man får
mulighed for at se skolens fa-
ciliteter.

På de fleste uddannelser skal
man søge om optagelse igen-
nem Den Koordinerede Til-
melding, hvor sidste frist for at
søge om optagelse er den 15.
marts kl. 12 for kvote 2 og den
5. juli kl. 12 for kvote 1. Man
kan finde ansøgningsskemaer
og andre relevante oplysnin-
ger på www.optagelse.dk 

Hvad skal du lave
efter sommerferien?

Af Bo Widal Kjøller

Husk, at det ikke er for sent at
deltage i vores konkurrence,
hvor man kan vinde en com-
puter eller en iPod. 

Det eneste, man skal gøre for
at være med, er enten at klippe
kuponen ud af vores tillæg ‘Ta-
lenternes by’ fra tirsdag den 6.

januar eller gå ind på vores
hjemmeside www.dgo.dk og
klikke på banneret øverst på
siden. 

Hvis den rigtige banner ikke
ligger der, så skal man blot
genindlæse/opdatere siden et
par gange. 

Svarene på spørgsmålene
kan man finde i tillægget.

Vind en computer
eller iPod

Åbent hus-sæsonen for
uddannelsesstederne
er startet

TEC
Htx 
Onsdag den 28. januar og

den 24. februar kl. 19-21

Datatekniker, it-supporter
og elektriker

Tirsdag den 3. februar kl.
19-21

VUC
Hf - onsdag den 4. februar

kl. 19.30-21

Virum Gymnasium
Mandag den 26. januar kl.

19.30 

DTU
Torsdag d. 5. marts 2009, kl.

12-18

Medieskolen
Onsdage efter aftale med

vejleder på tlf. 25103333.

København NORD
Datamatiker
Tirsdag den 13. januar kl.

17-19 

VVU
Tirsdag den 13. januar kl.

17-19 

Hhx/Hg
Tirsdag den 20. januar og

torsdag den 22. januar kl. 19  

KME
Torsdag d. 5. marts 2009 kl.

14-18 

Se hvornår der er åbent på din drømmeuddannelse:
Alle uddannelsesinstitutioner i Lyngby holder åbent hus i de kommende måneder inklusiv DTU Foto:
Thorkild Amdi Christensen
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ORIENTERINGSMØDER
på Gymnasier og HF-kurser i nord-øst området.
Tænker du på at fortsætte din skolegang i gymnasiet eller på HF næste 
skoleår, har du og dine forældre mulighed for at besøge skolerne til en 
orienteringsaften. Her vil I kunne få besked om skolernes studieretnings-
udbud og deres særpræg. I vil møde elever og lærere, som fortæller om 
skolens dagligdag, om krav og forskellige fag og aktiviteter i øvrigt. 
Studievejlederne vil besvare spørgsmål og forklare, hvordan uddannelsen 
er bygget op. Aftenen er en god chance for at lære den enkelte skole 
nærmere at kende.

Orienteringsmøderne finder sted på skolerne på 
følgende datoer i 2009 – alle begynder kl. 19.30.

Gladsaxe Gymnasium
Mandag den 19. januar
Buddinge Hovedgade 81
2860 Søborg
Tlf.: 3956 3162
www.gladgym.dk

Øregård Gymnasium
Tirsdag den 20. januar
Gersonsvej 32
2900 Hellerup
Tlf.: 3962 2826
www.oregard.dk

Aurehøj Gymnasium
Onsdag den 21. januar
Skolevej 7
2820 Gentofte
Tlf.: 3965 4545
www.aurehoej.dk

Herlev Gymnasium & HF
Onsdag den 21. januar
Højsletten 39
2730 Herlev
Tlf.: 4494 6343
www.herlev-gym.dk

Ordrup Gymnasium
Torsdag den 22. januar
Kirkevej 5
2920 Charlottenlund
Tlf.: 3964 0178
www.ordrup-gym.dk

Virum Gymnasium
Mandag den 26. januar
Fuglsangvej 66
2830 Virum
Tlf.: 4583 2141
www.virum-gym.dk

Gl. Hellerup Gymnasium
Tirsdag den 27. januar
Svanemøllevej 87
2900 Hellerup
Tlf.: 4511 5151
www.ghg.dk

Nærum Gymnasium
Onsdag den 28. januar
Nærum Hovedgade 30
2850 Nærum
Tlf.: 4511 4511
www.nagym.dk

Borupgård Gymnasium
Torsdag den 29. januar
Lautruphøj 9
2750 Ballerup
Tlf.: 4465 6622
www.borupgaard-gym.dk

Gentofte HF
Tirsdag den 3. februar
Dahlénsstræde 5
2820 Gentofte
Tlf.: 3965 1103
www.ghf.dk

Med venlig hilsen
Rektorerne
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Af Ragna Lychau, OBSnatur

SPOT EN FUGL En musvit, to
blåmejser, fire skovspurve, nej
nu kom der sørme én mere... 

De sidste to vintre  i 2007 og
2008 har danskerne talt vin-
terfugle til den helt store guld-
medalje. På flere dage blev der
registreret mere end 50.000
fugle. Til januar 2009 går det
løs igen. 

Ved at holde øje med vinter-
fuglene i flere år i træk, får vi
mere at vide om fuglene, for
eksempel hvad vejret betyder
for både de danske standfugle
og vore udenlandske vin-
tergæster, og om nogle fug-
learter er gået tilbage i antal i
forhold til sidste år.

Man behøver ikke være fug-
leekspert for at være med – det
gælder bare om at holde øjne-
ne åbne. Selv i en lille have el-
ler på en altan er der mulighed
for at se mange fugle. 

Hvis man fodrer fuglene i
løbet af vinteren, har man god
mulighed for at få rigtig gode
oplevelser med fuglene, og de
kommer gerne igen, hvis der
er mad at hente.

Alle indberetninger foregår
over internettet på www.obs-
natur.dk. Det er meget let at
være med: på obsnatur.dk er
der et skema, hvor du afkryd-
ser, hvilke fugle du har set,
hvor mange og hvor du har set
dem. 

Observationerne dukker
med det samme op på et dan-
markskort, og du kan desuden
se statistikker, der viser hvor
mange fugle, der bliver indbe-
rettet i hele landet. Er du i tvivl
om en art, kan du få hjælp i et
forum eller ved at kigge i OBS-
naturs galleri. Du bestemmer
selv, hvor ofte du vil indberette

– alt fra én gang eller hver dag
i de fire uger tællingen varer.

Plakat med flotte fugle
Man behøver ikke være den
lykkelige ejer af et parcelhus
med ligusterhæk for at være
med. Fugletællingen omfatter
også parker og anlæg og her
kan man ofte være heldig at se
store, sorte kragefugle, der

hopper rundt og undersøger
skraldespandene for bortka-
stede lækkerier.

Kunstneren Carl Christian
Tofte har nu for tredje år i træk
tegnet en smuk plakat til Den
store Vinterfugletælling. På
den nye plakat har de ‘sorte
fugle’ indtaget bænken i par-
ken, mens de farvestrålende
finker liver op på jorden. Pla-

katen understreger, at fuglene
er over alt - også i byernes par-
ker og grønne områder – og
den er god hjælp til at lære at
fuglenes udseende at kende.
Er du interesseret i plakaten,
kan du få én tilsendt blot du
selv betaler portoen – se mere
på www.obsnatur.dk 

Den store Vinterfugletælling
2009 starter 10. januar og va-

rer indtil 8. februar. Fugletæl-
lingen er arrangeret af Frilufts-
rådet, Dansk Ornitologisk For-
ening og forlaget ConDidact.
Projektet er støttet af midler
fra Danske Spil.

redaktion@lokalavisen.dk

Den store Vinterfugletælling 2009 Plakaten, der illustrerer Den
store Vinterfugletælling 2009,

er tegnet af kunstneren Carl
Christian Tofte.

I januar-februar
inviteres alle med til at
tælle fugle - i haver,
parker og grønne
områder. Den store
Vinterfugletælling er
OBSnaturs tredje vinter-
fugletælling, og de
håber rigtig mange vil
være med igen i år

NATUR & DYRELIV

HVIDT&FRIT

SE MEGET MERE PÅ WWW.HVIDTOGFRIT.DK

UD
SA

LG
 2

- er den kæde af hvidevarebutikker
der sikrer dig det største udvalg, 
super priser, ekspertrådgivning 

og totalservice

Dyson DC 19 Allergy
Støvsuger
Konstant høj sugestyrke. Hepa fi lter.
Poseløs, aldrig mere posekøb! 
FØR 2999.-

Miele W 504 + e 
Vaskemaskine
Top kvalitet, 1300 omd., 
Elektronisk, Fuzzy Logic,
8 programmer.
Energi A.

FØR 7995.-

Scan Cool SKF 220 Køl/frys
Hvid. 167 ltr. køl. Med glashylder.
45 ltr. fryseafdeling. Energi A.
HxBxD 144x55x57 cm.

FØR 4195.- 

Nilfi sk 
Extreme X 110 Støvsuger
Motor effekt 2000W. Hepa fi lter, 
aut. ledningsoprul, teleskoprør 
og integreret tilbehør. 5 års garanti.

FØR 2199.-6995.-

HELE SÆ
TTET

KØB HELE SÆTTET

SPAR 4295.-

SPAR

1700.-

Blomberg GUN 2200
Opvaskemaskine
Elektronisk, 12 kuverter, 4 programmer 
og 4 temperaturer.Tidsforskudt start. 
Støjniveau 49 dB. Energi AAA.

FØR 4995.-
SPAR

2000.-

SPAR

2000.-
5995.-

Whirlpool 
AWO D/6730 
Vaskemaskine
TESTVINDER
Fuld elektronisk med 
sensor, 1400 o/min.,
6 kg, dagligvask,
display, resttid og start.
Energi AAB.

FØR 5595.-

Whirlpool
AWZ 8678
Kondenstørretumbler
Automatisk sensor tørring, 
7 kg. display med resttid 
og udskudt start.
Lys i tromlen. 
Fuld elektronisk. 
Energi B.

FØR 5695.-

SPAR3995.-

SPAR

2300.-
SPARS

3295.-

Blombe
Opvask
Elektron
ogog 4 t4 temem
Støjnivea

FØR 49
RSPAR2995.-

Gram IO 57-03
Indbygningsovn. 
Rustfrit stål
Multifunktionsovn. 9 funktioner.
Energi A.  FØR 5995.-

Gram KK 60
Keramisk kogeplade 
Elektronisk med 4 kogezoner 
heraf 2 dobbelte zoner. 6395.-
IALT SÆTPRIS  FØR 12390.-

DyDysosonn DCDC 1 199 AlAllelergrgyy
StStøvøvsusugegerr

SPAR

504.-

SPAR

1000.-

1/2

PRIS
1/2

PRIS
HHEHELELE SÆ

1/21/21/2

61
95.-

21/2

2098.-

FØR 2999.

SPARSPA

16
95.-

Siemens VS 06 G 1832  
Støvsuger
Testvinder!
1800 W motor, 4,1 ltr. pose, HEPA fi lter
teleskoprør. Elektronisk.
Inkl. parketgulvmundstykke.

FØR 1595.-

SPAR

600.-
995.-

PAARRRRRRRRRRRRRRRPAR

Inkl. parketgulvmundstykke.

FØR 1595.-

19
95.-

  BAGSVÆRD
Bagsværd Torv 2 
Tlf. 44 98 68 28
Service tlf. 44 36 03 53
butik@ryby.as

  SØBORG
Søborg Hovedgade 51
Tlf. 39 67 90 50
soborg@ryby.as

SKISPORT
KÆMPE SALG
SPAR OP TIL 80%

Fredag 9/1 kl. 11 – 18
Lørdag 10/1.kl. 11 – 16
Søndag 11/1 kl. 11 – 16

ALPINE SKIPAKKER 
INCL. BINDINGER FRA 1150,-
ALPINE BØRNESKI FRA 999,-

ALPINE SKISTØVLER 
BØRN FRA 399,-

VOKSNE FRA 799,-
BØRNE/JUN SKIJAKKER 

FØR 999,- NU 299,-
MASSER BØRNESKITØJ FRA 199,-
MASSER AF SKITØJ HJEMKOMMET

Att. VI GIVER YDERLIGERE 20% 
PÅ ALLEREDE KRAFTIGT

NEDSAT TØJ FRA SIDSTE SÆSON. 
(FRATRÆKKES VED KASSEN)

SKIKLUB DANMARK SHOP
ØSTBANEGADE 15

2100 KØBENHAVN Ø
TLF. 39295830

www.skiklub-danmark.dk



Af Jens Overgaard

BILTEST To for samme pris,
megapakninger og biograf-
cola-krus på en liter. 

Tilskyndelsen til større ind-
køb har nogle steder taget
overhånd. Men ikke overalt.
For eksempel er der rigtig god
mening i en gearkasse med to
koblinger. Det har de længe
vist hos VW, som for nogle år
siden søsatte koncernens
DSG-gear, og nu følger Volvo
trop med Fords modsvar: Pow-
ershift.

Det lover på papiret en gli-
dende kørsel og ikke mindst et
brændstofforbrug, der er høv-

let otte procent af. Det skal
selvfølgelig undersøges, så vi
lod en Volvo V50 med to liters
og 136 hestes dieselmotor
strække ud i den blæsende
vintertrafik. 

Men først lidt teknik. Pow-
ershift fungerer ved, at to ma-
nuelle gearkasser ligger pa-
rallelt i forlængelse af hinan-
den. De to koblinger arbejder
uafhængigt af hinanden, så
den ene kobler til på de ulige
gear, når den anden kobler
fra på de lige –  og vice versa.
Det betyder, at gearskift sker
på brøkdele af et sekund, og
at det manuelle gears hurtig-
hed kombineres med auto-

matgearets komfort.

Diskrete skift
Det er noget, der virker, da vi
accelerer ud ad motorvejen.
Hele vejen op skifter gearkas-
sen silkeblødt. Kun omdrej-
ningstællerens diskrete fald –
uden tab i trækkraft –  afslører,
at vi går et gear op.

Nu er maskinen under hjel-
men, nemlig den Ford- og PSA-

udviklede-motor, også et godt
valg til gearkassen. Den er nem-
lig ganske veloplagt og er med
et moment på 320 Nm en gan-
ske passende legekammerat til
det seks trins automatgear, som
dog ikke stopper her. 

I vores V50’er går tingene op
i en højere enhed, og i byen
snor vi os gennem trafikken
med samme selvfølgelighed
som en limousine-chauffør.

Det her kunne blive stærkt va-
nedannende. Og der er ikke
noget at sige til, at stort set alle
bilmærker er på vej med tilsva-
rende typer gearkasser.

I forvejen er V50’eren en vel-
kørende bil, tag dertil en per-
fekt indrettet førerplads med
nogle af de bedste standard-
sæder, du kan få –  inklusiv an-
tipiskesmælds-nakkestøtter.
Så er det svært at finde en mere
helstøbt firmabil. Og dog. Med
sin akselafstand på 2,64 meter
og bagagerum på 417 liter er
V50 blandt klassens mindste.
Og det er noget, som betyder
meget netop i denne klasse.
Især, når priserne med start fra
små 412.000 kroner for den
2,0 liters diesel ligger på ni-
veau med resten. Hertil skal
lægges Powershift-gearkassen
til 33.000 kroner. Det er dog
en udgift, som er givet godt
ud. Den lækre kørekomfort og

brændstofbesparelsen gør
nemlig det hele værd. På papi-
ret går vores V50 16,7 km/l ved
blandet kørsel, vi opnåede
14,5 km/l, men ved hovedsa-
gelig motorvejs- og bykørsel
vel at mærke, så fra den vinkel
er økonomien godkendt.

Kameraer mod blinde
vinkler
Til gengæld kan man ombord i
V50’eren, der fik et facelift sid-
ste år, glæde sig over det stilful-
de interiør med svævende mid-
terkonsol og en sikkerhed om-
bord, der er helt i top. Det gæl-
der også kampagne-modellen
We, hvor Volvos Blis-system
med kameraer i spejlene, der
advarer mod biler i blinde
vinkler, er standard –  foruden
blandt andet klimaanlæg, crui-
secontrol, indfældbare spejle
og ratfjernbetjening.

Her er især Blis-systemet no-
get, som trækker op i en tid,
hvor der i stigende grad er fo-
kus på sikkerhed. Uanset hvad,
står én ting helt klart: Powers-
hift øger køreglæden. Det er i
hvert fald helt sikkert.

redaktion@lokalavisen.dk
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Dobbelt op
hosVolvo
Volvos nye Powershift gearkasse med dobbelt-
kobling, der debuterer i V50, gør kørslen til en helt
ubesværet fornøjelse

SMOOTH Volvo V50 er i forve-
jen en særdeles velkørende bil.
Den nye Powershift gearkasse,
der skifter næsten usynligt, gør
køreoplevelse endnu mere
komplet.

Fakta Volvo V50
2,0 D Powershift

OOvveerrbblliikk::
■ Pris: 441.004 kr. 
■ Forbrug: 16,7 km/l (Fabriks-

opgivelse)
■ Grøn ejerafgift: 2250 kr. per

halvår.
■ Co2-udledning: 159 gr./km.
■ Sikkerhed: Ej Euro NCAP-te-

stet
■ (S 40: 5 stjerner)
■ Teknisk garanti: To år

TTeekknniikk//uuddssttyyrr::
■ L/B/H: 452/177/146 centi-

meter
■ Akselafstand: 264 cm.
■ Køreklar vægt: 1495 kilo
■ Bagagerum: 417 liter
■ Motor: Firecylindret diesel-

motor på to liter
■ Moment: 320 Nm/2000

omdr.
■ Ydelse: 136 heste/4000

omdr.
■ 0-100 km/t: 9,7 sekunder
■ Topfart: 205 km/t
■ Udstyr: Fuldautomatisk kli-

maanlæg, BLIS (Blind Spot
Information System), cruise
control, elindfældbare si-
despejle, ratfjernbetjening
mv.

KKoorrtt  oogg  ggooddtt::  
■ Volvos Powershift gearkas-

se lever fuld ud op til for-
ventningerne om et gear-
skifte, der forener komfort,
trækkraft og god økonomi.
Den går i perfekt spæn med
V50’erens 2,0 liters diesel,
og gearkassen fortjener
samme succes som VW’s
DSG gear.

.4

FORÅRSEFTERÅRS-

ALT UDSKIFTES MENS DU VENTER

Kampagnerente 4,95% fast  ved 30% udbetaling
Gælder kun ved underskrevet slutseddel i weekenden 10-11/1 - løbetid max 60 mdr.

Ex ved bilkøb til 300.000 kr:  ydelse pr md 4.312 kr i 60 mdr – åop: 8.9%

Rente ved længere løbetid: 5,45% fast – max 96 mdr på nye biler

Aagesen Biler A/S

INVITATION TIL NYTÅRSKUR 
HOS NISSAN OG CHEVROLET I VIRUM 
DEN 10.- OG 11. JANUAR KL. 11-15

Kongevejen 166 · 2830 Virum · Tlf. 4585 0505 · Man-fre 9.30-17.30 - Søn 11-15
Formidler af fabriksnye Nissan og autoriseret Chevrolet-forhandler

www.aagesen-biler.dk

Vi vil hermed invitere Dem til nytårskur hos os i weekenden 10.-11. januar 2009 mellem kl 11 og 15.  
Vi byder på lidt til ganen og en hyggelig snak. KONKURRENCE med præmier for ca 15.000 kr - få et lod 
den 10-11. januar

Danmarks billigste bil:
Chevrolet Matiz 0,8 S 5-dørs   
19,4 km/l – servo, centrallås, 
kun 510 kr i halvårlig ejerafgift 

Vejl pris kr 95.995

Nytårspris kr 84.995

Spar 

11.000

Nissan Micra 1,2 Visia 80 HK 
Merpris 5-dørs model: + kr 6.000
16.9 km/l blandet

Vejl pris kr fra 119.995

Nytårspris fra kr 111.995

Spar

 9.000

Chevrolet Aveo LS og LT 
med aircondition eller klima – 18,2 
km/l blandet. Kun 510 kr i halvårlig 
grøn ejerafgift. Fås som 1,2 og 1,4 i 
3-dørs og 5-dørs
Vejl pris kr fra 129.995 

Nytårspris fra kr 124.995

Spar 

5-8.000

Chevrolet Lacetti 5-dørs 
Nye 2009-modeller fås nu med del-
læder mv. 
2007 og 2008-modeller nedsat

Vejl pris kr fra 169.995 

Nytårspris fra kr 149.995

Spar 

20.000

Nissan Note 5-dørs 
6 airbags, ABS, ESP 
– op til 23 km/l blandet
Fås som 1.4, 1.6 og 1,5 dci

Vejl pris kr fra 168.100

Nytårspris fra kr 157.995

Spar 

8-15.000

Nissan Qashqai 1,6, 1,5 dci 
og 2,0i og dci 
6 airbags, ABS, 5 døre, ESP
5 stjerner i Crashtests
op til 19.6 km/l blandet
Vejl pris fra kr 273.000

Nytårspris fra kr 249.995

Spar 

23.000

Chevrolet Epica LT 6-cylindrede 
6 airbags, ABS, ESP, 
sort læder, klima,
12,2 km/l blandet 

Vejl pris fra kr 285.995

Nytårspris fra kr 254.995

Spar op

til 40.000

Nissan X-trail 4x4 på hvide plader 
6 airbags, ABS, 5 døre, ESP
Fås som 2,0i og 2,5i 
samt som 2,0 diesel

Vejl pris fra kr 409.000

Nytårspris fra kr 359.995

Spar 

50.000

Ring og få et tilbud på netop den modelvariant du ønsker 
Alle priser er + evt metallak samt lev.omk – der kan være vist ekstraudstyr på billederne. Tilbuddene er kun gældene til og med 18/1-2009

Vi har også nedsat øvrige fabriksnye samt brugte biler 

- spar op til 103.000 kr.

Kampagnerenterne gælder kun for fabriksnye biler
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Af Christian Schacht

SPECIALMODEL Samarbejdet
mellem Mercedes og deres
Formel 1-partner, McLaren,
fortsætter ind i næste sæson.
Hvad kunne vi ellers forvente
efter, at Lewis Hamilton sørge-
de for at hente  en velfortjent
VM-titel hjem? Men tyskerne
og briterne har også samarbej-
det om at bygge en superbil,
og denne produktion skal ef-
ter planen stoppes til foråret. 

Nu bekræfter parterne imid-
lertid, at der først kommer en
helt ny, åben udgave, der skal
afrunde historien. Og den skal
samtidig hylde den legendari-
ske racerkører, Stirling Moss,
som gjorde et glimrende job
bag rattet i en Mercedes SLR i
glansperioden for de såkaldte

Sølvpile i 1950’erne. 
SLR Stirling Moss bliver da

også næsten ligeså eksklusiv.
Kun 75 eksemplarer skal byg-
ges til næste år. Og det er
måske også det maksimale,
markedet kan klare i disse uro-
lige tider. Prisen bliver nemlig
uhyrligere 750.000 euro. Eks-
klusiv afgifter.

Men de, som køber bilen, får
i hvert fald noget at prale af:
V8-motoren med kompressor
yder 650 heste, og det gør det
muligt at spurte fra 0-100
km/t på 3,5 sekunder, mens
tophastigheden er 350 km/t –
uden nogen som helst form
for beskyttelse mod vejr og
vind. 

For her findes ikke en gang
en forrude. Det eneste, som gi-
ver dig en vis vindbeskyttelse,
er to ‘pukler’ bag sæderne. De
indeholder også styrtbøjler,
hvis uheldet skulle være ude,
og bilen tipper rundt.

Formen er en Sølvpil værdig
med et langt V-formet panser

og en kort bagende. For her er
det langt vigtigere, hvad som
ligger under motorhjelmen
end, hvor meget du har plads
til i bagagerummet. Tag er der
i sagens natur ikke noget af,
men teknikkerne har fundet
en løsning, så du ikke kommer
tilbage til et fyldt badekar, hvis
det regner. I bagagerummet
findes der en lille presenning,
som dækker kabinen. 

Selve kabinen er designet
som de gamle racerbiler, det
vil sige som to separate huller i
karrosseriet, opdelt af en alu-
miniumsbjælke. Når man
kører uden passager, kan der
således dækkes af over højre
sæde, hvilket optimerer aero-
dynamikken. Der findes også
et låg til førersiden, som kan
monteres mens man handler
ind. Mercedes viser den nye
vogn på Detroit-udstillingen i
næste måned. 

redaktion@lokalavisen.dk

Superbilens svanesang

Den moderne
udgave har V8-
motor med 650
hk. Karrosseriet
er af kulfiber og
bremserne af
keramik. 

Mercedes SLR McLaren,
synger på sidste vers.
Nu takker parterne af
med manér

SX4 Sedan
m. sportspakke 

17” alufælge, sænkningssæt  

og tågelygter.

Splash 1.0
20 km/l og kun 

kr. 260 i halvårlig ejerafgift. 
Swift GLX 

Med aircondition, 15” alufælge, 

tågelygter og nøglefri betjening.

Åbent 10.-11. januar fra kl. 11-16

Fra kr. 199.990
inkl. sportspakke

Fra kr. 116.990

1.3 GLX 5-dørs

Fra kr. 159.990

Hele weekenden fra kl. 11-16 kan du  
prøve  den overraskende rummelige 
Suzuki Splash, der kører helt op til 20 
km/l og alligevel kun koster fra kr. 
116.990. Der er også den køreglade 

Swift, som koster fra under 133.000. 
Den fås lige nu i en veludstyret GLX-
udgave med aircondition, alufælge, tå-
gelygter, 5-døre og nøgle fri betjening 
fra kr. 159.990. Og ende lig er der den 

rummelige familiebil SX4 Sedan med 
sportspakke. Den har 515 liter bagage-
rum, 17” alufælge, sænkningssæt og 
tåge lygter, og koster alligevel fra kun 
fra kr. 199.990. 

Kom forbi og få et glas champagne, og 
kransekage.

Her får du råd til en ordentlig bil

CHAMPAGNEGAVE TIL ALLE!

EBBE	ELMER

Ma. - Fr. 10.00 - 17.30. Lør. 11.00 - 14.00. Søn. 11.00 - 15.00

Virum

FIAT Dawall i Virum kan 
fejre 2 x 50 års jubilæum

Jubilæet vil blive fejret fredag den 16.1. fra kl. 14-17 
på Grønnevej 141. Nye som gamle kunder, forretningsforbindelser, 

familie og  venner af huset skal være velkommen.

JUBILÆUMS
PAKKE
Værdi 10.000 kr.

Gældende til 1. april 2009
ved køb af ny bil

Kom ind og hør nærmere.
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Af Bo Widal Kjøller

FODBOLD I Lyngby Boldklub
er de i gang med at forberede
sig til et forår, hvor klubben
stadig er med i topstriden, og
truppen er forholdsvis intakt
fra efteråret. Men klubben har
ambitioner om oprykning, og
derfor er jagten gået ind på 3-
4 forstærkninger. 

En af de spillere, som Lyngby
forsøger at tilføje til truppen,
er efterårets lejesvend Matti
Lund fra OB. Lyngby vil gerne
leje spilleren for endnu et
halvt år, og det kunne se ud
som om, det er muligt, efter-
som OB-direktør Kim Brink
tidligere har udtalt, at deres
trup er for stor. 

I forhold til efteråret har
Lyngby, ud over Matti Lund,
sagt farvel til Jesper M. Kristen-
sen, som er røget til Brønshøj,
og Tore Andreas Gundersen,
der er taget tilbage til Lille-
strøm efter et halvt års udlej-
ning til Lyngby. Til trods for
hvad rygterne siger, så har
Lyngby direktør, Thomas Ol-
sen dog ingen planer om også
at leje Tore Gundersen i endnu

et halvt år.    
“Han er fortid i Lyngby, og

han kommer ikke tilbage,” si-
ger han.

Tore Andreas Gundersen er
langtfra den eneste spiller,
som rygtes til Lyngby. På Lyng-
bys supportere, Blue Vikings,
hjemmeside gættes der blandt
andet på profiler, der tidligere
har spillet i klubben. Her næv-
nes den tidligere landshold-
spiller Claus Jensen, der i 2007
stoppede med at spille fod-
bold på professionelt plan, og
Tobias Grahn, der for nogle
måneder siden blev enig med
spanske Gimnastic om at opsi-
ge samarbejdet. Det er dog de
færreste fans, som har reelle
forhåbninger om at se de to på
træningsbanen, når trænin-
gen på mandag den 12. januar
starter op igen efter nytår. 

Thomas Olsen vil ikke røbe

nogen navne, men fortæller, at
klubben, ud over Matti Lund,
vil forsøge at tilknytte en ny
spiller til henholdsvis forsva-
ret, midtbanen og angrebet.
Faktisk har klubben allerede
sikret sig den første nye spiller
ifølge Thomas Olsen.

“Vi har tegnet kontrakt med
en ny forsvarspiller, som kan
spille på alle pladser i bagkæ-
den, men jeg kan ikke afsløre
spillerens identitet endnu,” si-
ger han.

Tænker frem til sommer
En anden spiller, som har
været rygtet til Lyngby i den
seneste tid, er Hvidovres lille
dribler Ayoub Sørensen, men
Thomas Olsen vil hverken be-
eller afkræfte, at han skulle
være en af de spillere, som
klubben satser på til dette
transfervindue.

“Han står som et navn blandt
mange. Vi kigger jo på mange
spillere, der både kan være
emner, vi er interesserede i nu,
eller som kunne være interes-
sante til sommer,” siger han.

Han vil dog gerne garantere,
at en eller flere af de spillere,
som klubben har i kikkerten,
har SAS Liga-erfaring.

“Hvis vi skal ud at købe eller
leje spillere, så skal det jo være
seriøse forstærkninger, og
derfor er det klart, at spillere
med SAS Liga-erfaring har en
fordel, fordi de er vant til at
spille mod hårde modstande-
re hver eneste uge,” siger han.

En af de spiller, som flere
medlemmer af Blue Vikings
håbede ville komme til Lyng-
by, var den tidligere AAB´er Si-
mon Bræmer. Han endte med
at tage til rivalerne AB, men
Thomas Olsen indrømmer, at
sportschef Birger Jørgensen
havde snakket med spilleren
forinden.

“Birger havde haft en snak
med ham, men mere blev det
ikke til,” siger han.

Hvis det lykkes klubben at få
de 3-4 spillere, som de har i
kikkerten, så tror Thomas Ol-
sen seriøst på muligheden for
oprykning i år.

“Vi er ikke favoritter, men
med et par tilføjelser til hol-
det, så er vi en seriøs udfordrer
til de to bedste placeringer,
der kan sikre os oprykning,” si-
ger han.       

3-4 nye spillere til Lyngby BK

Fans kan se frem til nye ansigter hos Lyngby.         Foto: Per Kjærbye

Lyngby Boldklub satser
på at kunne præsentere
3-4 nye spillere i dette
transfervindue. OB´s
Matti Lund er en af dem

NKH-formand Niels Fjord slår du de positive toner an.

Af Michael Bast

NYE TONER Der kan være
sæsonens letteste point at
hente for Nordkøbenhavn
Håndbolds herrehold, når
holdet i første kamp efter jule-
pausen møder det absolutte
bundhold i 1. division, Ejby,
hjemme i Lyngby Hallen på
søndag kl. 16.30. Samtidig er
det en meget mere positiv for-
mand, Niels Fjord, der melder
ud om de seneste dages udvik-
ling.

“Der er virkelig kommet
gang i tegningen af anparter.

Den økonomiske udvikling
har været meget positiv de se-
neste dage. Krisen er ikke ovre,
men der er grund til meget
større optimisme,” siger for-
manden.

“Så der er ingen tvivl om, at
der bliver god herrehåndbold
at se på søndag  i Lyngbyhal-
len,”tilføjer han.

Også damerne skal ud i deres
første kamp efter julepausen,
men den bliver anderledes
svær end herrernes. Lørdag
møder damerne ude rækkens
tophold Frederikshavn Fox.

De Blå fra NKH håber, at der
bliver god publikumsstøtte til
herrekampen på søndag. Efter
et svær julepause med sorte
økonomiske skyer, så er der
brug for opbakning fra publi-
kum nu, hvor der skimtes et
håb for holdets overlevelse.

Positive toner fra
de blå fra NKH
Og så kan deroven i
købet være lette point
på hjemmebane til
herrerne på søndag

★★★★

Holiday Inn Bruxelles City

Lyngby HK -
Øresund Håndbold 

Søndag den 11. januar kl. 14.45 - Damer

Lyngby HK - 
Mørkøv KFUM 

Søndag den 11. januar kl. 18.00 - Herrer

2. divisionshåndbold 
i Lyngbyhallen

Lyngby Håndbold 
præsenterer

Kjøller’s Tag & VVS 
Lyngbygårdsvej
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Følg sporten på www.dgo.dk

Af Michael Bast

HOCKEY En af årets første sto-
re sportsbegivenheder fandt
sted i weekenden, da Orient
Lyngby for tredje år i træk af-
holdt WASA CUP 2009. Med
30 kampe på tre dage var der
travlhed og masser af spænd-
ende hockeykampe. 

Hos kvinderne gik det engel-

ske landshold under navnet
Wessex Leopards ubesejrede
gennem grundspillet og vandt
også finalen med 7-3 over
Danmark og blev således en
fortjent vinder af turneringen
og de 500 euro. 

Hos herrerne var der gene-
relt stor jævnbyrdighed i tur-
neringen mellem de otte hold,
men de to finaledeltagere Har-
vesterhuder THC (Tyskland)
og Dinamo Electrostal
(Rusland) var trods alt de stær-
keste hold. 

Orient Lyngby havde efter tre

flotte kampe i den indledende
pulje kvalificeret sig til semifi-
nalerne og gav her Harvester-
huder fra toppen af den tyske
bundesliga kamp til stregen,
men måtte i overtiden indkas-
sere det mål, der afgjorde
kampen til tyskernes fordel
med 5-6. 

I den anden semifinale var de
stærke russere fra Electrostal
en for stor mundfuld for Sveri-
ge, der på trods af en flot ind-
sats måtte se sig besejret 7-11.
I en meget jævnbyrdig og
spændende finale trak Di-
namo Electrostal det længste
strå og kunne indkassere de
1.000 euro, som udgjorde 1.
præmien. 

I bronzekampen fuldendte
værtsklubben Orient Lyngby
en flot turnering ved at besejre
Sverige med 9-8 efter en
spændende kamp, der havde
bølget frem og tilbage. 

Lokal topscorer
Ud over 3. pladsen - som er

Orient Lyngbys bedste place-
ring ved WASA CUP i turnerin-
gens historie - kan Orient
Lyngby glæde sig over, at Peter
Hjort med 16 scoringer blev
topscorer i turneringen. Sam-
tidig fik holdet  med 5 flotte
kampe vist, at de er på rette
spor, hvilket lover godt 1½
måned før, det går løs ved Eu-
ropa Cuppen. 

Orient nummer tre i Wasa Cup
Flot international
turnering i
Lyngbyhallen

Orient Lyngby er på rette vej før Europa Cup. Måtte kun indkassere
et enkelt nederlag i Wasa Cup.

FRA

TIL

Træn som du er

Kom i form med helbredstjek og personlig træner 

- TJEK SATS.COM  
inden 28. januar

 

ÅBNINGSUDSALG!
Nicolai Lønberg, indehaver

Mink med hætte/Light Pearl       før 55.700,-      NU 33.000,- 
Eksklusive sports mink-jakker     før 42.900,-    NU 18.900,-
Eksklusiv mink-swinger    før 48.900,-   NU 25.000,- 
Klassisk pelsforet silkepoplin      før 13.900,-     NU 6.000,-

LUKSUSPELSE TIL DE RIGTIGE PRISER
ÅBENT HVERDAGE 11-17:30, LØRDAG 10-14
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—  Ø r e s u n d s r e g i o n e n s  s t ø r s t e  m e d i e h u s

Politikens Lokalaviser A/S er et 100% ejet datterselskab af Danmarks ledende medievirksomhed, JP/Politikens Hus A/S. 
Politikens Lokalaviser A/S er i hastig vækst og omfatter 70 lokale ugeaviser i Danmark og Sverige samt aktiviteter på nettet 

m.v. Virksomheden omsætter godt 400 mio. kr. og har en solid indtjening. Politikens Lokalaviser A/S har en uformel 
omgangstone i et præstationsorienteret miljø. Humor, åbenhed og afslappet tone er værdsat sammen med høj kompetence 

og stort engagement

Regnskabsassistent 
til kreditorbogholderiet
Vi søger en udadvendt og fleksibel medarbejder til vores kreditorbogholderi. 
Du skal med reference til vores økonomichef indgå i et team på 3 medarbej-
dere, som varetager de daglige opgaver i kreditorafdelingen. Du skal være 
med til at sikre arbejde af høj kvalitet og stillingen omfatter blandt andet :

Vi forventer, at du er regnskabsuddannet, måske har nogle års erfaring, men 
du kan også være nyuddannet. Du er en rutineret bruger af IT-værktøjer.

Vi sætter pris på, at du er effektiv og arbejder struktureret og selvstændigt, 
men også at du trives med at være en del af et team. Som person er du åben, 
glad og udadvendt og klar med en hjælpende hånd til kolleger i pressede 
situationer. 

Vi tilbyder dig et selvstændigt job i en virksomhed med store vækstambitio-
ner i en spændende branche. Du vil få mulighed for at udvikle dig i takt med 
virksomhedens vækst, og du vil få en hverdag, som byder på forandringer og 
nye muligheder for dig personligt. Vi sætter rammer, der giver fleksibilitet og 
råderum for den enkelte.

Vi tilbyder en lønpakke med pension, helbredssikring, ulykkesforsikring, god 
kantineordning og løn efter kvalifikationer.

Stillingen ønskes besat snarest muligt, så send din ansøg-
ning med det samme og senest den 15. januar 2009. 

Arbejdssted er

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen 
til at kontakte økonomichef Per Johansen på 
telefon 45 90 80 22.

Ansøgning: Alle henvendelser behandles fortroligt. 

Mette Sewohl på e-mail mette.sewohl@pola.dk 
alternativt til Politikens Lokalaviser A/S, 

Kviknr: 0109042Hellerup 

Skadesbehandlere
Er du i gang med forsikringsuddannelsen eller er du
allerede uddannet, og har lyst til at prøve noget nyt.  

www.ltk.dk

Ejendommen 
”Pritzels Fabriksbygning” 

beliggende på adressen Lyngby 
Hovedgade 10 C i Kgs. Lyngby

Ejendommen Pritzels Fabriksbygning Lyngby Hoved-
gade 10 C - centralt beliggende i hjertet af Lyngby - 
udbydes til salg.

Købesummen betales kontant.

Udbudsvilkårene kan læses på kommunens hjemme-
side (www.ltk.dk). Interesserede tilbudsgivere kan også 
rekvirere udbudsvilkårene ved telefonisk henvendelse 
til Juridisk Kontor (45 97 31 62 eller 45 97 31 63).

Tilbud på køb af ejendommen forudsættes afgivet på 
særlig tilbudsblanket, der sendes til nedenstående 
adresse. 

Tilbud skal være kommunen i hænde senest 27.02 
2009.

Kommunen forbeholder sig valgfrihed mellem de 
indkomne tilbud, herunder ret til at forkaste samtlige 
tilbud.

LYNGBY – TAARBÆK KOMMUNE
Borgmestersekretariatet

Rådhuset
2800 Kgs. Lyngby

CARL GRAU VVS A/S
39 65 00 12

Aut. Gas & Vandmester
Mesterlodden 16
2820 Gentofte

Solvarmeanlæg
Naturgasinstallation
Centralvarme
Fjernvarme
Badeværelser
Totalentrepriser
Blikkenslagerarbejde
Skifertag
Naturgas-service

.

...

..

...
Service tlf.
39 65 00 12

ml. 8.00-22.00
www.carlgrauvvs.dk

SkaarupVVS
Kontor/Værksted
Alt i VVS udføres

Kongevejen 111 - Virum

Tlf. 45 85 03 88

VVS

Exclusivsiv
vinduespoleringspoler
www.excl-vp.dkwww.e

Tlf. 20 94 37 28Tlf

Vinduespolering

Om- og nybygning
samt reparation

TØMRER
SNEDKER

MURER
V.V.S.

EL
MALER

Modernisering
af køkkener

døre og vinduer
lofter og vægge

Vedligeholdelse
Div. reparationer

Forsikringsskader
Isolering

Om- og nybygning
Vi organiserer byggesager
Kontakt os for uforb. tilbud.

Sven Kjems & Sønner
Tømrer- og snedkermester

45 89 16 03

Medlem af Byggeriets
Arbejdsgivere og
Garantiordningen

Tømrer- og Snedkerfirmaet
ORTMANN TRÆ BYG

UDFØRER ALT
TØMRER- & SNEDKERARBEJDE

OMHYGGELIGT

21 29 18 32
Fax 48 27 79 08
thejs@get2net.dk

Snedker-tømrere

O M B Y G N I N G
T I L B Y G N I N G
N Y B Y G N I N G

Beton/kloak
Murerarbejde
Flisearbejde

H.E.J. Murerentreprise A/S
Skovlytoften 3

2840 Holte
tlf. 4499 1487

PIMO
Murerfirma 
Alle former for murerarbejde
udføres:
Peder Godskesvej 21, Virum.

Tlf. dag 40 32 45 07
Tlf. aften: 45 85 45 07

Murermester
Bjarne Søberg

Bil. 21 67 04 05

Murermestre

Medlem af danske 
malermestres garantiordning

Malerfirmaet DKM
Alt malerarbejde udføres til 

fornuftige priser.
Ring for uforpligtende tilbud på

tlf. 30 28 05 40
dag, aften eller weekend

www.dkm-maler.dk

Loft og tapet en stue kr. 2.500.
Malerfirmaet Neslo.

Tlf. 39 62 14 56

Malermestre

VI KØBER DØDSBOER
SAMT FLYTTERESTER
og foretager totalrydning. 

Hurtigt og professionelt arbejde.
Vi fejer efter os.

GOD PRIS GIVES
Ring dag/aften/week-end
35 85 89 22 /23 24 19 01

Venlig hilsen 
Ann og Johnny Poulsen

KØBES KONTANT
Gl. og moderne møbler

Malerier • Glas • Porcelæn 
Figurer • Sølv • Guld • mv.

DØDSBOER 
FLYTTEOVERSKUD
TOTALRYDNINGER

Knud Christensen
Charlottenlund

30 26 88 55 • 39 63 62 27

Købes

 Tv-Inspektion  Omfangsdræn
 Højvandslukke Renovering og 
etablering af kloakinstallationer

DET GRØNNE TEAM

Aut. kloakfirma

Telefon 45 42 44 50
WWW.DGTEAM.DK

Medlem af De Grønne Kloakentreprenører

Kloakservice

Super effektiv 
rengøring 

tilbydes til private i Lyngby. 
-helst i Ulrikkenborg-kvarteret. 

Kontakt tlf. 40263718 
for nærmere

Hjemmeservice

Gulvafslibning
Olie • Lak • Lud

27 33 05 54
Kvalitet hver gang
Billigst hver gang

Gulvservice

Computersupport
hjemme hos dig!

ANDERSEN COMPUTER SUPPORT 
ALLE HAR RET TIL PROFESSIONEL SUPPORT

TELEFON: 20 30 16 79

EDB

Alt til haven udføres
- Fliseanlæg
- Beskæring/ træ-

fældning
- Jordarbejde og

beplantning
- Hegn og legepladser
- Kørsel m. minigraver

BJ Skovservice & Anlægsgartneri

Frederiksborgvej 176C
3450 Allerød

Tlf. 48 14 50 53
Mobil 28 87 96 62
Fax 48 14 18 10

Ring for uforpligtende tilbud

Anlægsgartnere

Murermestre

BUTIKSLOKALE PÅ 
BUDDINGEVEJ I LYNGBY 
Udlejes pr. 1.jan ‘09. 
Til forretning eller kontor 
30 kvm med store vinduer 
og toilet. Tæt på Lyngby Station. 
kr. 4400 + forbrug pr mdr. 
Henvendelse til 40 87 50 90

Lejlighed udlejes
Skodsborgvej nær Nærum
Torv. 60 kvm. Vestvendt
altan, parkering, tæt ved
offentlig transport udlejes for
2 år. Kr. 5.500,- pr. md. + for-
brug. 3 mdr. depositum.

Tlf. 45 86 83 80
e-mail: lipe@jensen.mail.dk

Bo billigt i Lyngby 
2. vær. andelslej. tæt på centrum 
m. altan. 
Pris: 810.000 
Ydelse:1.770, varme: 500,- 
Ring: 26256770

God beliggenhed i Lyngby 
3 vær. andelslej. 77m2 m. vestvendt 
altan, stuk, franske døre. Tæt på 
S-Tog og Lyngby bymidte. Pris 
1.228.072. Husleje inkl. tv og 
internet: 3.936, varme: 550,- 
Ring 27 29 08 43

Perle på Østerbro  
3 vær. andelslejlighed (78m2)  
2 altaner, elevator, franske døre  
Pris: 873.600, ydelse 4835 inkl.
varme.  
Kontakt. Claus J. 25 28 59 12

Bolig sælges



8. januar 2009 19KULTUR

KALENDER

TTOORRSSDDAAGG  88..  jjaannuuaarr  
Kl. 13-15 | Lappemøde. Lyngby
Kirkestræde 10 A.

Kl. 19.30 | Det Grønne Områdes
Frimærkeklub, Virum Skole,
lokale 012, Skolebakken 9,
Virum. Bytteaften, lille
anvisningssalg.

FFRREEDDAAGG  99..  jjaannuuaarr  
Kl. 9.30-12 | Skak i Ældre
Sagen, Gasværksvej 10,
Lyngby.

LLØØRRDDAAGG  1100..  jjaannuuaarr
Kl. 14.30-16 | Hjerteforeningen
indbyder alle til travetur i
Dyrehaven. Mødested: den
røde port ved restaurant
Fortunen.

SSØØNNDDAAGG  1111..  jjaannuuaarr
Kl. 16 | Gospelkoncert v.
konfirmander fra Holte og
Søllerød Kirke. Holte Kirke,
Solbakken 56.

MMAANNDDAAGG  1122..  jjaannuuaarr  
Kl. 18-19 | Hjerteforeningen
indbyder alle til aften-travetur i
Dyrehaven. Mødested: den
røde port ved restaurant
Fortunen. 

Kl. 19-21 | Croquistegning i
Lundtofte Medborgerhus,
Lundtofte Skolestræde 6,
Lyngby, tlf. 45930427.

Kl. 19.30 | Aktive Kvinder

Lyngby-Gentofte. Foredrag v.
Marianne Dahl og Anja Thybo:
Spis dig sund og stærk.
Sorgenfri Sognegård,
Hummeltoften 1, Virum.

OONNSSDDAAGG  1144..  jjaannuuaarr
Kl. 10 | Gå med ud at gå med
Ældre Sagen.
Dyrehaven/Indelukket/Ulvedal
ene. Mødested p-plads v.
Fortunlågen.

Kl. 14-19  | Kunstkontoret,
Søndervej 54, Virum udstiller
farverig, sprællevende graffiti-
inspireret nutidskunst af Steen
Berg Hansen. Desuden enkelte
billeder af Ole Ernst og Vike
Pedersen. Glas af Louise
Lagoni og Mikkel Yerst. Åbent

ons. ml. 14-19, samt gerne
efter aftale 20 32 26 13.

Kl. 17.30-18.30 | Hjælp og
helbredelse ad åndelig vej.
Intro-foredrag om Bruno
Gröning. Arr: Bruno Gröning
Vennekredsen, DK.
Mantziusgården, Johan
Mantziusvej 7 A, Birkerød.

Kl. 18-19 | Hjerteforeningen
indbyder alle til aften-travetur i
Dyrehaven. Mødested: den
røde port ved restaurant
Fortunen.

UDSTILLINGER M.M

AAnnnnee  GGrreetthhee  PPiinndd,,  TTjjøørrnneevveejj  66,,
LLyynnggbbyy  || Egne malerier i eget

galleri. Åbent efter aftale på tlf.
40534424.
BBiirrggiittttee  SSaannddvviikk,,  EEgghhoollmmssvveejj
99,,  VViirruumm  || Udstilling af egne
malerier og skulpturer i eget
galleri. Åbent efter aftale på tlf.
45836626/22837903.
BByyhhiissttoorriisskk  ssaammlliinngg,,  LLyynnggbbyy
HHoovveeddggaaddee  22,,  LLyynnggbbyy  ||  Åbent
man., tir.,ons. og fre. kl. 14-16,
tor. kl. 14-20, lør. kl. 10-14.
Landskaber i Lyngby. Til 14.
feb.
KKuunnssttkkoonnttoorreett,,  SSøønnddeerrvveejj  5544,,
VViirruumm  || Åbent søndag og
onsdag kl. 14-19 og efter aftale
på tlf. 20322613. Graffiti-
inspireret nutidskunst af Steen
Berg Hansen. Desuden enkelte
billeder af Ole Ernst og Vike
Pedersen.  

Sophienholm udstiller i øjeblikket kunst fra Skandinavien, England, Kina og USA med fortællingen i
centrum. Og i alle kunstens teknikker. Her ses en del af Anna Kristensens maleri.

Gl. Kongevej 29, 1610 Kbh V · Bill. 33 25 50 75 · Spiller ti-fr 19.30, lø 15 og 20, sø 16 

Et phantastisk gensyn fra 16. januar
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www.kino.dk  tlf. 70 13 12 11
Kinopalæet / Klampenborgvej 215 A / 2800  Kgs. Lyngby

DANMARKSPREMIERE 12.30 - 15.30 - 18.30 - 21.15

DANMARKSPREMIERE 12.15 - 14.30 - 16.45 - 19.00 - 21.15

DANMARKSPREMIERE 12.30 - 15.30 - 18.30 - 21.15

SNIGPREMIERE ONSDAG DEN 28. JANUAR KL. 18.30

Leonardo DiCaprio
Kate Winslet

CAMPING  09

Strandvejen 390 • 3060 Espergærde • Tlf:  45 65 00 90/20 77 28 77
e-mail: info@andersenart.com •  www.andersenart.com

Udstillingen fortsætter frem til 5. feb. 
Åbent onsdag til søndag fra 11.00 til 18.00.

Fernisering
Lørdag den 10. januar fra 14.00 til 18.00 

Stina StærfeldtFinn NielsenGunnar Saietz
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DRAMA Ifigenia er en af de
helt store klassiske græske tra-
gedier. Stykket handler om,
hvordan sandheden altid må
være krigens første offer, når
den officielle historie skal skri-
ves. Samt om det ansvar og

svære eksistentielle valg, der
ligger bag de menneskelige
handlinger, som udgør kri-
gens gru.
Torsdag den 15. januar kl. 20
præsenteres Euripides trage-
die i Lyngby Kulturhus. I fore-

stillingen medvirker blandt
andre Mille Lehfeldt, Rasmus
Botoft, Stig Hoffmeyer, Hen-
ning Jensen, Kirsten Olesen og
Peter Plaugborg. For iscene-
sættelse står Kasper Bech Hol-
ten. Steffen Aarfing og Marie ì
Dali har skabt scenografi og
kostumer. Mens Niels Brunse
har nyoversat det græske
værk. 
Billetter kan bestilles på Lyng-
by-Taarbæk Teaterforenings

billettelefon tlf. 45 85 11 19,
via billet@teater-lyngby.dk el-
ler ved personlig henvendelse
på billetkontoret Ulrikken-
borg Plads 1, 2800 Kgs. Lyng-
by.   

Euripides i ny fortolkning 
Det Kongelige Teater og Lyngby-Taarbæk
Teaterforening præsenterer torsdag den 15. januar
Euripides tragedie Ifigenia i Aulis

Krigen var også et kendt fæno-
men, da Euripides skrev sin tra-

gedie godt 400 år før vor tids-
regning. 
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SEGA: SPAR STORT PÅ 
SOLAFSKÆRMNING

70 20 10 72

Sega Bussen
Få besøg af Sega-fagmanden

Sega Studio Hillerød
Industrivænget 2 
3400 Hillerød. 
Mandag-torsdag 10-17.30. 
Fredag 10-18. 
Lørdag 10-14.   

Sega Studio Greve
Agenavej 39
2670 Greve Strand. 
Motorvejsafkørsel 27. 
Mandag og fredag 10-17.30. 
Tirsdag-torsdag 10-16. www.sega.dk w
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20%KIRSCH SOL-
AFSKÆRMNING
RABAT PÅ
ALLE TYPER:

GRATIS OPMÅLING

65 arbejdende stande med prøvebehandlinger i:
Akupunktur, Ansigtszoneterapi, Aromaterapi, Astrologi, Aura afbalancering, Åndens Klinik, Bevis-
thedsudvikling, Blindtegnings håndtydning, Bioenergiser, Brix motion, Body-SDS kropsbehand-
ling, Bøger Clairvoyance, Coaching, Drømmetydning, Dyrenes Venner, Ernæring , Energidiæt, 
Fantasirejser, Feng Shue, Healing, Hjernetips, Horoskoper, Hypnose, Håndzoneterapi, Hunde-
massage, Hypnoterapi Håndlæsning, I mesterens lys, Irisanalayse, Juice plus, Kanalisering, Kiro-
mati, Kraftrejser, Kontakt med afdøde, Kosttilskud, Kranio-sakral-terapi, Kropsterapi, Kunst, 
Lysterapi, Magnet smykke terapi, Massage, Miraklernes tid er ikke forbi, Multikunst, Negleteknik, 
NLP, Numerologi, Opstignings og healingsmetode, Ortopædisk indlæg til sko,Pilgrimsrejser, 
Psyko terapi- vejledning, Reiki healing, Rygmassage, Samtaleterapi, Shamanisme , SpirituelRejser, 
Tankefeldt terapi, Tarot, Tarot via Clairvoyance, Tolkning af malerier, Yoga 

Salg af:  Aloe vera , Bøger, sten, krystaller, saltskrup, fossiler, ædelstene, pyramider, engle, Energi 
billeder, magnetsmykker, fi gurer , røgelse, skønhedsværktøjer, duftlamper, duftolier, æteriskeolier, 
prismer, kort, musik, C,der m.m.

Helsemesse i
Frederiksborg  Centret

Lørdag og søndag d.10 -11. Januar 2009
Begge dage kl.10-17

Oplev
Inspiration og spænding i den alternative verden

Hvorfor kun se det i fjernsynet ??

Spændende foredrag hver time
(titlerne på foredrag kan ses på www.krystalkuglen.dk)

www.krystalkuglen.dk 
Tlf.  55 38 84 02 

FrederiksborgCentret·  Milnersvej 39· 3400 Hillerød· 48 20 91 20
www.frederiksborgcentret.dk

Entre: 50.-   Pensionister : 30.-

Børn under 12 år gra
tis adgang


