To gode foreninger – sammen og hver for sig

Aktivitetskalender

2021

Det er dejligt, at vores lille by har plads til hele to velfungerende
foreninger, der arbejder godt sammen om mange aktiviteter.
Lyndby By- og Bådelaug har eksisteret i godt 75 år og
har altid været det naturlige samlingspunkt omkring
såvel festlige aktiviteter og samspil med Havnen
som lokale opgaver i forbindelse med kommunale
anliggender, gadekær, vej, lys, trafik etc.
Lyndby Kulturforening blev startet i 2007 og har til
formål at arrangere kulturelle aktiviteter, der kan
styrke fællesskabet og være samlingspunkt for de
mange aktive og virkelystne sjæle, vi har i vores by.
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LYNDBY BY- OG BÅDELAUG
LYNDBY KULTURFORENING

Kære Lyndby-borger

Det er ikke dyrt at være medlem

Traditionen tro er her årets aktivitetskalender for Lyndby By- og Bådelaug
og Lyndby Kulturforening. Der er noget
for enhver smag og mange muligheder
for samvær med andre fra byen. Nogle
aktiviteter udføres i fællesskab, og
andre står kun én af foreningerne for.
Der udsendes invitation i god tid til
alle aktiviteter. Det sker på mail og på
de to foreningers hjemmesider:

Medlemskab koster 200 kr. om året pr. husstand.
Du indmelder dig/fornyr kontingent ved indbetaling til
Spar Nord: Reg.nr. 9304 Konto 4575 123 835
eller kontakt kasserer Randi Sørensen, tlf: 2829 4859
HUSK at anføre navn, adresse og e-mail.

LYNDBY HAVN

kontakt@lyndbyhavn.dk
Medlemskab koster 100 kr. om året pr. person.
Du indmelder dig/fornyr kontingent ved indbetaling til

Nordea:

Reg.nr. 0333 Konto 2551 527 746.
eller kontakt kasserer Jens Mogensen, tlf: 4640 0414.
HUSK at anføre navn, adresse og e-mail.

www.lyndby.com og
www.lyndbykultur.dk
Du kan også blive medlem af Facebook-gruppen: lyndby by og bådelaug.
Udgivet jan. 2021. Oplag: 400.
Fotos: Lyndbys Facebookgruppe.

Er du medlem ?
Du kan se på bagsiden, hvordan du
betaler kontingent til foreningerne.

LYNDBY-KALENDEREN 2021

Lørdag 21. 		 Sommerfest hele dagen (LBB)
Tirsdag 31.		 Folkekøkken-planlægningsmøde kl.19 på havnen

Fredag 1. 		 Nytårskur på Havnen AFLYST (Havnen)
Folkekøkken starter først op i efteråret (LKF+LBB)
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Februar

Søndag 14.		 Fastelavn -

hvis Corona		 situationen tillader det. (LBB)

Marts

Torsdag 18. Generalforsamling
		 Lyndby Kulturforening
Torsdag 18. 		 Medlemsmøde Lyndby Havn (H)
Mandag 22. 		 Generalforsamling Lyndby By- og Bådelaug

April

Datoer følger Kunstudsilling i påsken (LKF)
Søndag 25. 		 Bådisætning (H)
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Onsdag 26.		 Arbejdsaften på Havnen (H)
Søndag 30.		 Garagesalg kl. 10-15 (LBB)

Juni

Dato følger		 Historisk tur med Anders som guide (LKF)
Onsdag 23.		 Sankt Hans med fællesspisning (LBB)J

Juli

September

Dato følger		 Kulturstrøget i Roskilde (LKF)
Onsdag 8.		 Arbejdsaften på Havnen
Mandag 27. 		 Folkekøkken (LKF+LBB)

Oktober

Dato følger		 Tur på loftet i Roskilde Domkirke (LKF)
Tirsdag 26. 		 Folkekøkken (LKF +LBB)
Lørdag 30. 		 Bådoptagning (H)

November
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Dato følger		 Gourmetaften (LKF)
Torsdag 4. 		 Andespil kl. 19 (LBB)
Onsdag 24. 		 Folkekøkken (LKF+LBB)
Søndag 28.		 Tænding af juletræ og julehygge (LBB)

2022

Lørdag 1.		
Søndag 9.		
Torsdag 27.1.
Mandag 28.2.
Tirsdag 29.3.

Nytårskur på Lyndby Havn kl. 12 (H)
Nytårskur Lyndby Kulturforening
Folkekøkken (LKF+LBB)
Folkekøkken (LKF+LBB)
Folkekøkken (LKF+LBB)

Lyndby Kulturforening har ikke planlagt aktiviteter i detaljer grundet Covid 19.
Medlemmerne får invitationer på mail og på hjemmesiden, når det hen over
året afklares, hvad der kan lade sig gøre. Aktiviteterne i kalenderen er således
udelukkende udtryk for vores gode hensigter.

LYNDBY-KALENDEREN 2021

August

Januar

