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Claus Meyer vil gerne smitte
andre med glæden ved motion
Morgenstund har guld i mund for de friske, der har lyst til at løbe med, når Løberen og Meyers
Spisehus genoptager morgenløbeture i Lyngby
Af Signe Steffensen

Claus Meyer håber på, at mange lyngbymotionister har lyst til at gøre ham
selskab til årets første morgenløb.

MORGENFRISK ”Jeg ved godt,
at verden ikke nødvendigvis bliver et bedre sted, fordi
jeg får 80 mennesker med ud
at løbe. Men jeg kan enormt
godt lide det selv og vil gerne være med til at engagere
andre,” siger Claus Meyer.
I samarbejde med Løberen på Lyngby Torv har Claus
Meyer genoptaget den uformelle løbeklub han startede
før han rejste til New York.
”Jeg kan grundlæggende
godt lide at være vært, om det
er på madskolerne her i Lyngby eller på Hotel Saxkøbing.
At arrangere ting i håb om at
andre bliver glade. Det er min
ilt her i livet, og det har det
altid været. Jeg synes, at det er
dejligt at bygge nogle fællesskaber op omkring de forretninger, jeg har. Jeg har altid
opsøgt de opgaver, der kunne
gøre hverdagen til en større
fest,” siger Claus Meyer.
Det koster ikke noget at
deltage i Meyers morgenløb.
Ansatte fra Løberen sørger
hver gang for at lægge en rute

Mærsk Drilling har transformeret sig fra almindelig industri. Foto: Maersk Drilling

på 5-6 kilometer. Mens Meyers
Spisehus sørger for morgenkaffe og varm brød.
Man skal ikke være bange for ikke at kunne følge
med, det er helt fint, at man
kan kommer i mål med 5-10
minutters forskydning.
Det er tanken, at Claus
Meyer fra gang til gang vil
invitere kendte venner af
huset og fra livet i Lyngby til at
løbe med.

Mærsk Drillings
vej ind i fremtiden

Og om lidt er kaffen klar

Af Lars Schmidt

Claus Meyer synes, at det er
en berigende måde at starte
dagen på, og nyder, når unge
og ældre, motionister og toptrænede efterfølgende samles om at nyde en god start på
dagen over en kop kaffe.
Første gang, der afholdes
morgenløb fra Meyers er onsdag 19. februar kl. 07.30, og
man skal bare møde op med
godt humør.

VIDEN Hvordan kommer man
fra at være en traditionel industrivirksomhed til en virksomheden, som tænker og arbejder med en grønnere fremtid?
Dét kan man få svar på,
hvis man deltager i det næste
Viden & Vin-arrangement,
som finder sted på Mærsk Drillings Innovationscenter i Lyngby torsdag den 27. februar kl.
17-19.

27. februar er der nyt Viden & Vin-arrangement.
”Vi skal høre om Mærsk
Drillings rejse ind i fremtiden,
der blandt andet byder på en
transformation af en traditionel industri og tanker om en
grønnere fremtid,” siger Pil
Beider Kleinschmidt, projektkoordinator i Vidensbyen.
Ideen bag Viden & Vin, som
udspringer af Vidensbyens
netværk for kommunikation,
er at invitere borgere indenfor
hos Vidensbyens mange virksomheder og organisationer.

Til Viden & Vin kan man den
sidste uge i hver måned blive
klogere på, hvad der gemmer
sig bag murene i Lyngbys virksomheder og høre om aktuelle
projekter, ny forskning, lokal
erhvervsudvikling, spændende opdagelser eller store begivenheder.
Entréprisen til arrangementet er 50 kroner, inkl. et glas
vin. Arrangementet hos Mærsk
Drilling foregår på engelsk.
Billet via Biletto.dk

Lyngby BK får sit andet klubhus i Hovedgaden
Postgaarden Madhus og Lyngby Boldklub er glade for deres samarbejde.
Pressefoto

SUCCES Da Lyngby Boldklub i
sommer præsenterede deres
partnerskab med Postgaarden
Madhus var det med øje for at
øge den lokale tilstedeværelse.
Blandt andet skulle restauranten, der huser både Cocks
& Cows og Pizzeria Luca, gerne være som et” andet klubhus” for fans og medlemmer af Lyngby Boldklub, hvor
Postgaarden Madhus gerne
ville involvere sig i lokalsamfundet og have fællesskabet
i fokus. Det har man blandt
andet gjort ved at holde spe-

cielle events for sæsonkortholdere for eksempel rabatkort - noget som over 100
Lyngby-fans har benyttet sig
af. Det glæder Lasse Wiwe, der
er ejer af NoHo Partners som
er engageret i hele postgården. Han er begejstret for den
lokale opbakning:

Fokus på ryg-, led- og muskelbehandling samt hovedpiner

”Vi har følt os velkommen
fra dag et, og det har været
dejligt at mærke, at folk gerne vil være med til at skabe et
fællesskab. Og det er netop det
fælleskab, vi så gerne vil dyrke.
Faktisk så meget, at vi nu sætter ekstra stort fokus på ‘det
at være fælles’ i vores mad på
Cocks and Cows. Der vil være
flere mindre og mere delevenlige retter,” siger Lasse Wiwe
ifølge en pressemeddelelse og
fortsætter:
”Vi har haft et virkelig
godt samarbejde med Lyng-

by Boldklub, der har været
med på at lave noget fed aktivering og fansene har engageret sig i ideerne og indholdet
af vores initiativer. Det gør os
meget glade” lyder det fra Lasse Wiwe,
Hos Lyngby Boldklub har
man også været rigtig tilfreds
med partnerskabet, hvor man
i den grad føler, man har fået
en engageret spiller med på
holdet, der vil være med til at
dyrke fællesskabet i Kongens
Lyngby:
”Postgaarden Madhus har

fra start været med på at tilbyde et fællesskab til borgerne
i Kongens Lyngby, og de har
været med til at udtænke og
eksekvere nogle unikke koncepter og ideer, der giver stort
tilbage til dem, os og borgerne
i Lyngby. Det er et fedt eksempel på et partnerskab, hvor
der bliver skabt værdi for alle
parter, og vi glæder os over
den positive feedback, der
har været fra dem og fansene” lyder det fra adm. direktør i Lyngby Boldklub Andreas Byder.

FISKE- &
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”Bevarelsen
af sundhed er
le�ere end
behandlingen
af sygdom”

Kiropraktor Virum
Kiropraktor

Helhedsorienteret og dybdegående kropsv/Anders
Schjerning
v/Anders
Schjerning
gennemgang
med forskellige
behandlingstekniker
Nyåbnet klinik i moderne lokaler på Kongevejen

Kiropraktor Virum

Nyåbnet klinik i moderne lokaler på Kongevejen

Glæd dig til en aften, der byder på alt godt
fra havet, som du kan nyde med en
enestående udsigt til Mølleåen.
Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference
inviterer igen indenfor til den årlige,
populære fiske- og skaldyrsbuffet.

v/Anders Schjerning

Holistisk
og dybdegående
Kongevejen
153, 2830 Virum
Holistisk
ogGra�
dybdegående
s parkering
kropsgennemgang
Tlf. 7174 6070med
kropsgennemgang
med
Autoriseret forskellige
af Sundhedsstyrelsenbehandlingstekniker
- Overenskomst med den oﬀentlige sygesikring
Samarbejde med private sundhedsforsikringsudbydere

forskellige behandlingstekniker

Siden 1986

CVR 10188970

ARNE
ANDRESEN
MURERMESTER

Bemærk at prisen er uden drikkevarer.
Det vil være muligt at tilkøbe gode vine
og lækre desserter.

Renoveringer
Vedligeholdelse
Omforandringer
Flisearbejde

Køb billet og læs mere på
sinatur.dk/events
eller ring på tlf.: 4585 4333.

Tlf - 30 42 83 66

aa@arneandresen.dk
Hulkærvej 15 - 2870 Dyssegård - arneandresen.dk

21.
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18:00

TIDSPUNKT

PR. PERSON

Overnatning efter middagen?
Værelsesprisen er inkl. lækker morgenmadsbuffet.

Frederiksdalsvej 360, 2800 Lyngby

575,-

Enkeltværelse 700,- kr.
Dobbeltværelse 800,- kr.

SKAB DIN EGEN RAMASJANG KARAKTER I VINTERFERIEN
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Sølv i kæmpe felt i Paris

Målmænd
lukkede af i
topopgør

Emil Lenzing vandt VM-sølv i indendørs roning
Af Mikael Østergaard

SPORT 3.300 deltagere fra 52
nationer deltog i weekenden i
VM i indendørs roning i Paris,
der blev afviklet over to dage
på 96 romaskiner.
Med i det gigantiske felt
var Emil Lenzing og Christian
Hagemann fra Lyngby Roklub.

Emil Lenzing vandt sølv på
500 meter i U23, og Christian
Hagemann blev nummer fem
i U23 letvægt.
Sammen med U23-roere fra
Holstebro deltog de to Lyngby-roere desuden i holdstafet
over 2000 meget, hvor det i feltet på 18 hold blev til en fjerdeplads med 1/10 sekund op

til bronzemedaljen.

Med Louise Pettersson og Tamica Nygaard på toppen vandt Lyngby klart
over Furesø

Emil Lenzing med sin VM-medalje.

UDEN

HANDELSLIV

Af Mikael Østergaard

Abonn

SPORT Det var keepernes aften,
da Lyngby var på besøg i Værløsehallen i damernes 2. division.
Hjemmeholdet Furesø lå
inden kampen lige i hælene
på Lyngby, men med en sejr på
27-19 sagde Lyngby endegyldigt farvel til Furesø i kampen
om oprykning til 1. division.
Forsvaret stod godt, men
det var først og fremmest præstationen mellem stængerne,
der blev afgørende. Louise Pet-

ement

Professionel
Alarm & Video
Nye Installationer og Service på eksisterende anlæg:
- infinité Prime, iConnect, CommPact, WiComm,
Jablotron, Crow Shepard og Safire Video.

KONTAKT OS

for et gratis og uforpligtende sikringsbesøg på:

KundeService@minAlarm.dk / 4131 6111

Furesø siden 2013.

Støt din by
- køb lokalt
DGO.dk

tersson tog totalt brodden af
Furesøs skytter og klarede desuden ikke færre end fire straffekast, således at Lyngby kunne gå til pause foran 13-7.
10 minutter inde i 2. halvleg fik Tamica Nygaard chancen i målet, og hun beviste
med flere klasseredninger, at
Lyngby råder over to dygtige
målmænd.
Også angrebsmæssigt viste
Lyngby gode takter. Nicole
Leonhardt scorede 10 mål og
fordelte spillet godt. Ea Sonnenborg scorede 5 og Mie

VIDEO TIL DVD/MP4
Bestem selv kvalitet og pris

Københavns
Listefabrik
V E R D E N S R E KO R D I T R Æ L I S T E R

Lavpris DVD

Lavpris Mp4

Pro Mp4

Pro SD til HD

HHHHH

HHHHH

HHHHH

HHHHH

VHSC/Hi8/Vi8
Førpris pr. bånd: 180,-

VHSC/Hi8/Vi8
Førpris pr. bånd: 250,-

NU 69,-

NU 99,-

VHS/VHS-C/Hi8/Vi8/ VHS/VHS-C/Hi8/Vi8/D8/DV
D8/DV
ProRes 422/MP4/H265
Førpris pr. bånd: 350,- Førpris pr. bånd: 540,-

NU 139,-

VANVITTIGT
BILLIGT!!

NU 300,-

Louise Pettersson stod en stor kamp og klarede blandt andet fire straffekast.
Foto: Kenn Jørgensen

Gjerlufsen 4 mål, mens Pernille Papsøe og Anne-Sofie Kleemann begge blev noteret for
tre scoringer.
Med sejren ligger det klart,
at kampen om oprykning
kommer til at stå mellem Lyng-

by og HIK. Der mangler seks
runder, og HIK fører rækken
med et point foran Lyngby, der
dog har spillet en kamp færre.
Så det hele kan afgøres, når de
to hold møder hinanden om
en måned i Maglegårdshallen.

Alt malerarbejde
udføres ind-/udvendig
Ring og tal med
Martin Jespersen
på telefon 3324 8236
for en uforpligtende
samtale.
GRATIS
TILBUD

Smart TV

Hi8 Video8 VHS-C

DVD før 180,NU 69,-

MPEG4 + DVD før 300,NU 149,-

pr. bånd uanset længde - Pris & kvalitets garanti
Minimum
inimum fakturering 250,- pr. kunde

DVD +
Progressiv
MP4

SMALFILM SCANNING
8 mm, 9,5 mm, 16 mm, 35 mm
Priseksempler på DVD/USB-Mp4

Meter
Spole
20
7,5 cm
60 12,0 cm
90 14,8 cm
120 17,8 cm

RKS
DANMAESTE
FLOTTITET
KVAL

VI HAR DET STØRSTE UDVALG
I HÅRDTTRÆLISTER
På Københavns Listefabrik er vi specialister i trælister
til byggeri og renovering. Vi fremstiller og sælger kun
lister af højeste kvalitet til Private, Håndværkere,
Entreprenører og Tømmerhandlere, og lagerfører
mere end 1200 varenumre i Søborg.
Blandt meget andet også "Danmarks Største Udvalg"
i HårdtTrælister samt Hvidmalede Trælister, fremstillet
og industrilakeret Hvid Ral 9010 i Danmark.
Speciale: Klassiske og nye profiler i væglister,
fodpaneler og indfatninger.

VideoPro Filmlab

Lyskær 15 - 2730 Herlev - Tlf. 4492 9094 - www. videopro.dk - Man.-tors. 09.00-17.30 Fre. 09-14

Tørre øjne er
en folkesygdom

FULD UVUVbeskyttelse
Fuld else
ytt

besk

25% lover
af Danmarks befolkning har problemer
ZEISS
med tørre øjne, mange uden at vide det.
blokeres helt
IsærUV-stråler
kontaktlinsebærere.
af glasset.

fuld UV-beskyttelse, bliver
Klare brilleglas med ZEISS UVProtect ser lige så mørke ud som solbriller.
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- Ring til os først - det bliver
alligevel os til sidst!

Åbningstider for Butik og Showroom:
Man-Fre. kl 7.00-17.00 samt Lør. kl. 9.00-13.00.
Rosenkæret 18, 2860 Søborg · Tlf.: 39 27 60 90

HAVE A

Symptomer kan være: Sløret syn, øjne
der løber i vand, sand i øjnene, svie-,
kløe-, træthed- og infektioner i øjnene.
Er du også en af dem der forværrer det
med brug af forkerte øjendråber?
De fleste tilgængelige øjendråber har et
højt saltindhold, der når vandet fordamper, efterlader for meget salt tilbage i
øjnene. Det giver endnu tørrere øjne.

BEAUTY
BREAK
Vi tilbyder behandlinger som er
tilpasset præcis din hud og dine behov.

Vi kan hjælpe dig!

Lyngby Special Optik er den første i
Danmark, der har investeret i og bruger
et nyt avanceret måleapparat, der måler
saltindhold og kvaliteten på tårevæsken.

Har du også 100%
UV i dine briller?

Resultatet af denne måling giver os de
bedste muligheder, for at vejlede den
enkelte kunde optimalt.

Det gælder både brug af de rigtige
Zeiss er første og eneste på markedet
med 100% UV-beskyttelse
mod alle former
øjendråber
og valg af kontaktlinser
for UV-stråler.
i høj kvalitet.
Har du kun delvis UV-beskyttelse i dine brilleglas, går UV-strålerne lige igennem
glasset og kan fremme udviklingen af grå stær, AMD og vævsforandringer i øjet
og huden omkring øjet.

Ring og bestil tid på 45 87 55 56

Se vores KÆMPE udvalg og hent mere
information: www.kbhlistefabrik.dk

(Lavpris)
50,160,210,270,-

Film afleveres eller sendes til:

Almindelige briller giver
samme UV-beskyttelse
som de bedste solbriller.

load
Down let
komp alog
at
listek

(Basic)
70,235,310,400,-

Valgfrit til DVD/USB-MP4

Fuld UV-beskyttelse af
øjet og huden rundt om
øjet.

VI HAR OGSÅ DET STØRSTE UDVALG I
HVIDMALEDE FODPANELER OG INDFATNINGER

(Pro)
90,310,410,530,-

Lyngby Hovedgade 48 · 2800 Kgs. Lyngby · Estb. 1951
www.lyngbyspecialoptik.dk
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Ansigtsbehandlinger

Farvning af vipper
og bryn

Lash lift

Japansk lifting

Shellac

Voks

Vi forhandler produkter fra
Nimue og ZANZI Beauty !

Vi glæder os til at se dig i klinikken
ONLINE BOOKING - WWW.BEBEAUTY.DK

Lyngby Hovedgade 62, 1 th, 2800 Kongens Lyngby

Tlf.: 20 90 00 58 - Email: be@bebeauty.dk

12. februar 2020

Lyngby Boldklub pudsede
formen af i Portugal

Corlu og en svensker blev dog
vist ud efter en batalje, men
fik lov til at komme tilbage på
banen efter pausen.

SPORT Første modstander på
Lyngby Boldklubs træningsophold i Portugal var S.C Farense, der ligger i toppen af den
næstbedste portugisiske række.
Lyngby startede bedst, og
efter 20 minutter blev der
begået straffespark mod Frederik Gytkjær. Han tog selv
sparket, men hjemmeholdets
målmand klarede nede ved
den ene stolpe. Gytkjær fik
dog syndsforladelse et kvarter
senere, da han ekspederede
en aflevering fra Emil Nielsen
i nettet til 1-0.
Efter pausen var det Farenses tur til at brænde et straffespark. Denne gang var det
Thomas Mikkelsens tur til at
kaste sig til sin højre side og
få hænderne på bolden. Lidt
senere var Lyngby-målmanden
dog chanceløs, da en Faren-

Adam Sørensen får en krammer af Gustav Marcussen for sin scoring til 3-1. Foto:
Lyngby Boldklub

se-spiller på akrobatisk vis fik
bolden i kassen.
Lyngby kom på 2-1, da den
portugisiske målmand og
hans forsvar på forunderlig vis
gik totalt fejl af hinanden med
det resultat, at bolden havnede hos Gustav Marcussen, der
kunne spadsere den over stregen.

Målet til 3-1 fejlede til gengæld ikke noget. Kasper Enghardt sendte Adam Sørensen i
dybden, og den angrebsivrige
kantspiller tog bolden ned og
hamrede den i næste bevægelse i mål via den ene stolpe.

Remis mod Östersund
I opholdets anden testkamp

var modstanderen Östersunds
FK, der i sidste sæson sluttede
som nr. 12 i Allsvenskan.
Efter en målløs 1. halvleg,
hvor Nicolai Geertsen havde
Lyngbys bedste forsøg, men
måtte se den svenske målmand klare sit hovedstød,
kom Östersund foran 1-0 i det
55. minut.
André Riel udlignede til 1-1
i det 70. minut, da han headede bolden i mål på et perfekt indlæg fra Patrick da Silva.
André Riel var tæt på at gøre
det til 2-1, da han sendte bolden mod mål fra en spids vinkel, men målmanden nåede
tilbage og fik fat i bolden tæt
på målstregen.
Kampen var præget af hårdt
spil og mange eftertacklinger,
som dommeren havde svært
ved at holde styr på. Måske
fordi – som han oplyste inden
kampen – han havde glemt
sine gule og røde kort. Rezan

Send dit læserbrev til: dgo.red@sn.dk

Tilmeld dig en besøgsdag på
unord.dk/besøg

Det er en spillertrup i topform, der på mandag møder FC Midtjylland
i årets f ørste kamp i Superligaen
Af Mikael Østergaard
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Vil du gå på et gymnasium, hvor
innovation og bæredygtighed er
nøgleordene?
Bliv elev for en dag og oplev hverdagen på Lyngby Gymnasierne.
Vi står klar til at tage imod dig!

/ Lyngby Gymnasium
/ Lyngby Handelsgymnasium

En verden
af gode oplevelser
i godt selskab

Blomsterrejser

TIL HOLLAND

Musik, mad

eller kroophold?

5/6 dage

Rejs foråret i møde

Blomstermarker i alle regnbuens farver, vindmøller og
det unikke ﬂade landskab danner ramme om denne
klassiske forårsrejse. I Holland venter hyggelige sejlture på Amsterdams og Giethoorns idylliske kanaler og
selvfølgelig rejsens højdepunkt, besøget i blomsterparken Keukenhof, hvor millioner af blomster byder
foråret velkommen.

Inkluderet i prisen:

•
•
•
•
•
•
•
•

4-eller 5-stjernet bus, inkl. pladsreservation
1 overnatning i Holland, 1 overnatning i Tyskland samt
2 eller 3 nætter i Bergen på Hotel Marijke***
4/5 x morgenmad, 4 x frokost og 4/5 x middag
Sejltur på kanalerne i Giethoorn
Byrundtur og kanalrundfart i Amsterdam
Besøg i Keukenhof inkl. entré og besøg på ostefarm
Dansktalende rejseleder på hele rejsen

COME2LIVE SLOTSKONCERT
på Ledreborg Slot

Afrejse f.eks:

6 dage: 30/3, 8/4, 14/4, 17/4, 26/4, 29/4 og 5/5
Pris pr. person: Fra kr. 5.199,5 dage: 4/4 , 10/4, 16/4 og 25/4
Pris pr. person: Fra kr. 4.399,-

Fra

325,-

Oplev Sko/Torp, Barbera Moleko og mange flere,
når Ledreborg Slot slår dørene op til årets store,
udendørs slotskoncert lørdag d. 15. august 2020.
Vælg mellem almindelig billet eller eksklusiv VIPbillet til ekstraordinær earlybird-billetpris.

32 lokale
opsamlingssteder

STOCKHOLM

Normalpris

495,-

Køb senest 25. februar 2020 på spotdeal.dk

& Ålandsøerne

Konditortapas hos Conditori &
Café H.C. Andersen

5 dage

Med Vitus Rejser bor du centralt i nærheden af det populære kvarter Gamla Stan, og sammen oplever vi både
Skansen og Vasamuseet på de inkluderede udﬂugter.
Rejsens store højdepunkt er sejladsen gennem den
berømte og meget smukke skærgård til de ganske særlige Ålandsøer, hvor vi både skal på rundtur og smage
specialiteten Ålandspandekager.

34%

67,-

Besøg familiekonditoriet H.C. Andersen og nyd en
dejlig konditortapas i hjertet af København. Du vil bl.a.
blive forkælet med hjemmelavet mini frokosttærte,
mini brownie, valgfri kage fra montren og meget mere.
Oplagt venindegave.

Stockholm - Nordens Venedig

Spar

Normalpris

113,-

Køb senest 18. februar 2020 på spotdeal.dk

Spar

40%

Inkluderet i prisen:

•
•
•
•
•
•
•
•

4- eller 5-stjernet bus, inkl. pladsreservation og WiFi
4 nætter på Clarion Hotel Amaranten****
4 x morgenmad, 3 x frokost og 3 x middag
1 x kaffe og Ålandspandekager
Byrundtur i Stockholm med besøg på Skansen
Besøg på Vasamuseet, inkl entré
Sejltur til Ålandsøerne og byvandring i Mariehamn
Dansktalende rejseleder på hele rejsen

Gourmetophold på
Christie’s
I Sønderjylland ligger den charmerende kro,
Christie’s, som er kendt for sit gourmetkøkken
baseret på sønderjyske traditioner, naturen og de
historiske rammer. Dette ophold er med 4-retters
gourmetmiddag og vinmenu.

Afrejse f.eks: 15/5, 26/6, 3/7, 10/7 og 24/7
Pris pr. person: Fra kr. 5.399,-

Læs mere om rejsernes program,
tillæg og rabatter på www.vitus-rejser.dk

Rejsegarantifonden nr. 197

Fra

1.398,Normalpris

Køb senest 25. februar 2020 på spotdeal.dk

Vitus Rejser
Telefon 78 79 59 90
www.vitus-rejser.dk

FOR 2
PERSONER

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?
Ring til SPOTdeal på 65 45 56 52

SPOTdeal tager forbehold for
eventuelle skrive- og trykfejl i annoncen.

2.790,-

Spar

49%
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