




Årsberetningen for Lyndby Kulturforening 2018 

Vi er i dag 112 medlemmer, men har plads til flere, så udbring gerne 

kendskabet til foreningen. 

 

Vi har i årets løb haft, en række velbesøgte arrangementer, som jeg gerne vil 

fortælle om. 

 

Første arrangement 

 

1.  Nytårskuren på Christianslund er en af vore faste traditioner , med god          

tilslutning og rigtig god stemning. 

 

2. I februar kørte vi en tur til Retten i Roskilde, et meget fængslende hus. Vi 

blev vist rundt af Anni's chef, hvor vi både sad på anklagebænken og så 

cellerne indefra. En spændende, men lidt skræmmende tur. 

 

3. Til Generalforsamlingen sidste år var vi 35 fremmødte, med god mad og 

livlig diskussion, som altid 

 

4. 1. april havde vi en rundvisning på Ragnarock, et meget specielt og 

anderledes museum og vi fik mange sjove anekdoter, om rockstjernerne  

og deres liv. 

 

5. 1. maj skulle vi have haft en tur i Botanisk Have, men de har et så 

byokratisk tilmeldingssystem, så det kunne vi ikke matsje. 

 

6. Vi var  ca. 20 deltagere til Rundvisningen på Islands Brygge med Anders. 

Det var meget interessant tur, men programmet var større end tiden kunne 

tillade, så da det var så stor en succes, laver vi en del 2, den 29. juni i år. 

 

7. I Juni havde vi musik på Havnen med New Harmony, 30 var mødt op i 

teltet og havde en dejlig aften. 

 

8. I august havde vi sammen med By og Bådelauget årets største fest, 

Sommerfesten med revy, og Jan kom med musikmaskinen, helt fra 

Bornholm. Revyen formåede igen i år, at få latteren frem hos publikum. Vi 

er gode til at feste, i vores lille by. 

 

9. 1. september var der bustur til Lolland, Dejlig tur hvor 21 medlemmer 

deltog. Der var gode guider på såvel Middelalder-centret, som Fuglesang 

museet og turen var meget vellykket. 



 

10. Den 6. september, havde vi, i samarbejde med Kirken, et foredrag med 

Fremtidsforsker Tyge Mortensen: Fremtidens samarbejdende Landsby. Det 

var et super godt foredrag, men desværre kom der kun 30. Det var et 

foredrag, der fortalte  om, hvordan andre landsbyer fik sammenholdet til at 

blomstre. Og blandt andet fortalte om, hvordan man fik et Landsbyhus - 

Byens Hus - op at stå. 

 Heldigvis var Per fra B+B også med til foredraget og blev lige så inspireret, 

så vi nedsatte sammen en arbejdsgruppe, til at arbejde videre på Byens 

Hus, men det vil Flemming, fortælle mere om. 

 

11. I slutningen af september havde vi en rundvisning på Rosenborg Slot på 

programmet, men også her måtte vi aflyse grundet stedets byrokrati. 

 

12. Den første weekend i oktober havde vi kunstudstilling med cafe'. Ole og 

Dorthe havde som sædvanlig, arrangeret en super udstilling, med gode 

kunstner og et fint salg. Også cafeen var godt besøgt, men det er jo også 

ideelle rammer oppe hos Dan. 

 

13. I begyndelsen af november var der lysfest i Roskilde, efter showet, der var 

lidt skuffende, var der fælles spisning på Bryggergården, med god mad, en 

hyggelig aften. 

 

14. Den 30. November sluttede vi året med Julehygge. Et "Syng med jule 

arrangementet" hyggelig aften, med god mad og musik, dog var der færre 

end vi havde regnet med (35) så aftenen gav underskud. 

 Vi holder fast i traditionen med Julehygge, men ændre på konceptet. 

 

 Det er med stor glæde, jeg gerne vil fortælle, om det gode samarbejde vi har i 

byens foreninger.  

  

 Broprojektet er et bevis på det. Sammen vi fik søgt bevilling hos Spar Nord og nu 

står broen her,  til glæde for byen. 

  

Vi har også mange fælles arrangementer sammen med B+B og her er 

sommerfesten een af de helt store, hvor vi virkelig får uddelegeret opgaverne og 

får festen afviklet sammen. 

 

Så har vi folkekøkkenet sammen, som Mai-Britt så flot står for, med koordinering 

af madhold og opvaskere. 

 



Og sidst, men ikke mindst, har vi et tæt samarbejde omkring det, at få skabt 

Byens Hus. I første omgang havde vi håbet på Rådhuset, men da det blev solgt, 

kuldsejlede de planer og vi måtte fortsætte ad andre veje, men vi kommer stærkt 

igen. 

 

Til sidst vil jeg gerne takke Lena, for det store arbejde hun har med vores 

hjemmeside. Jeg er sikker på dem, der læser den, gør det med stor fornøjelse og 

dem der ikke kender den, kan jeg opfordre, til at kigge ind på den. 

 

Ligeledes vil jeg gerne takke Ole og Dorthe for det store arbejde, de har lagt i 

kunstudstillingen, som igen i år var en stor succes. 

 

Som sidste punkt i min beretning, vil jeg gerne takke bestyrelsen, vi har et 

fantastisk sammenhold, hjælpes ad om opgaverne og hygger os gevaldig 

sammen og det er det sammenhold der smitte af på vores arrangementer, så de 

bliver til glæde for os alle. 

 

Bestyrelsen er: Edel - Hanne Engel - Jens - Dan og suppleanterne som er faldet 

godt til er:  Flemming og Hanne Ask 

 

 






