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Lundtofte Kirke

LUNDTOFTE-PASSIONEN 
Langfredag den 25. marts BEMÆRK! Kl. 14.00 NB!

Lidelseshistorien efter Johannesevangeliet, reciteret på gregori- 
anske melodier med kommenterende salmevers af Thomas Kingo. 

Efter gammel tradition for Langfredag spiller orglet ikke denne dag. 
Solister: Joachim Knop (Jesus) og Mogens Halken (evangelist) 

Kirkekoret - liturg: sognepræst Mette Enevold

 

PÅSKEDAG den 27. marts 

kl. 10.05: TÅRNMUSIK - Lundtofte Tårnblæserlaug blæser 
koraler fra kirketårnet. 

kl. 10.30: HØJMESSE - prædikant: universitetspræst 
Jørgen Bo Christensen - Tårnblæserlauget medvirker.

Efter højmessen: KORT ANDAGT PÅ KIRKEGÅRDEN  
Menigheden går samlet fra kirkepladsen til fællesgraven 
anført af Tårnblæserlauget, der undervejs blæser koraler.

Musik i PÅSKEN
i Lundtofte Kirke   

Skærtorsdag 

Lyngby kirke  
kl. 17.00 Jørgen Demant  
  
Christianskirken 
kl. 17.30 Anita Brændsgaard   
  Bennetsen
   

Sorgenfri kirke  
kl. 19.30 Kathrine Holme   
  Johannesen og 
  Søren Hermansen.
    
Virum kirke  
kl. 10.00 Inge Nelson 

Lundtofte kirke  
kl. 19.30 Pernille Bach Mortensen 
 
Taarbæk kirke  
kl. 10.30 Charlotte Paaskesen   
 
Stengård kirke  
kl. 19.30 Karen-Lisbeth Hybertz  
  Gøricke

Langfredag

Lyngby kirke  
kl. 15.00 Cecilia Lotko   
  Pontoppidan                                 
           
Christianskirken 
kl. 10.00 Lisa Tikkanen Pagh

Sorgenfri kirke  
kl. 10.00 Søren Hermansen

Virum kirke  
kl. 10.00 Kristian Tvilling
  
Lundtofte kirke  
kl. 10.30 Julie Rebel
kl. 14.00 Mette Enevold /Passion

Taarbæk kirke  
kl. 10.30 Charlotte Paaskesen  

Stengård kirke  
kl. 10.00 Karen-Lisbeth Hybertz  
  Gøricke

Påskedag

Lyngby kirke  
kl. 10.30 Cecilia Lotko   
 Pontoppidan      

Christianskirken 
kl. 10.00 Eigil Saxe

Sorgenfri kirke  
kl. 10.00 Søren Hermansen  

Virum Kirke  
kl. 10.00 Inge Nelson

Lundtofte kirke  
kl. 10.30 Jørgen Bo Christensen  

Geels Kirkesal 
kl. 10.30 Julie Rebel    
 
Taarbæk kirke  
kl. 10.30 Charlotte Paaskesen 
    
Stengård kirke  
kl. 10.00 Jakob Ulrik Hansen

Lyngby Baptistkirke 
kl. 10.30 Rikke Nilsson / Nadver

Lyngby Frikirke 
kl. 10.00 Lone Jessen

Skt. Knud Lavard 
kl. 10.00 Højmesse

Skt. Knud Lavard 
1 PM Mass in English

Skt. Knud Lavard 
lørdag 26/3 kl. 17.00 Messe

2. påskedag

Lyngby kirke  
kl. 10.30 Julie K. Goldschmidt   
        
Christianskirken 
kl. 10.00 Eva Borbye Pedersen  

Sorgenfri kirke 
kl. 17.00 Kathrine Holme   
  Johannesen

Virum Kirke  
kl. 10.00 Elisabeth Siemen  

Lundtofte kirke  
kl. 10.30 Mette Enevold  

Taarbæk kirke  
kl. 10.30  Charlotte Paaskesen

Stengård kirke  
kl. 10.00 Jakob Ulrik Hansen

Skt. Knud Lavard 
kl. 10.00 Højmesse

Gudstjenesteliste for Lyngby-Taarbæk 
torsdag 24. marts 2016

fredag 25. marts 2016

søndag 27. marts 2016

mandag 28. marts 2016

Kirker
Joachim H.
Løvenkjær
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Eksamineret bedemand 

Diplomuddannet 

   Ring venligst for aftale 

Christoffer Nielsen & Søn  -  siden 1896  -  Tillid gennem 5 generationer 

Uddannede og certificerede bededamer

LONE ANDERSEN 
CHRISTINA GAUGUIN

Virum tlf.: 45 83 45 30 · Hellerup tlf.: 39 65 45 30

Få personlig og kvalificeret
rådgivning hele døgnet.

www.elholmbegravelse.dk

Grønnevej 83, 2830 Virum 
Callisensvej 5, 2900 Hellerup

Lizzi Conrad
* 14. april 1929    † 15. marts 2016

Familien

Bisættelsen finder sted fra Christianskirken i Lyngby
onsdag den 23. marts kl. 11.30

Ruth er død

Ruth Rueløkke
født den 12/12-1926 døde den 14/3-2016

Bisættelsen har fundet sted

Vores kære mor og farmor

Ulla Brendstrup
* 5. marts 1919

er stille sovet ind den 15. marts 2016

Thorbjørn, Jesper, Kristine, Anders, Søren og Lasse

Bisættelsen finder sted fra Sorgenfri Kirke
fredag den 1. april kl. 12.00

Tak til personalet på Solgården for god og kærlig pleje

Af Lars Schmidt

Ansættelse Det Grønne 
Område siger farvel til jour-
nalist Anders Bruhn Kri-
stensen, som har valgt at 
søge nye udfordringer som 
freelancejournalist.

Det Grønne Område har 
i Anders Bruhns Kristensens 
sted ansat 30-årige Mikkel 
Brøgger Petersen, der bor 
på Ordrup Jagtvej i Charlot-
tenlund, men oprindeligt 
kommer fra samme by som 
Anders: Hobro.

Mikkel Brøgger Petersen 
er uddannet journalist fra 
Journalisthøjskolen i 2013 
og færdiggjorde to et halvt 
år senere kandidatuddan-
nelsen i journalistik ved Aar-
hus Universitet.

Han har arbejdet med 
lokaljournalistik i fem år 
på Aarhus Stiftstidende og 

Randers Amtsavis – både på 
oplandsredaktionerne og 
på hovedredaktionenerne. 
Han har vikarieret som jour-
havende på Stiften.dk og 
på Randers Amtsavis’ hjem-
meside, hvor han også har 
været webassistent. Her var 
han i øvrigt også med til at 
formulere og præsentere 
amtsavisens strategi for de 
sociale medier.

2. sektion 21. marts 20162

Enkelte sogne
Christians:  12.406,00 
Kgs. Lyngby:  29.321,05 
Lundtofte:  40.007,64 
Sorgenfri:  25.305,82 
Taarbæk:  11.733,00 
Virum:  26.302,14 

FAKTA

Mikkel Brøgger Petersen.

sAmtAler  SIND-huset, Mil-
nersvej 13B i Hillerød starter 
igen en samtalegruppe for for-
ældre, ægtefæller og søskende 
til psykisk syge under ledelse 
af 2 psykoterapeuter. Grup-
pen mødes første gang tirsdag 
den 5. april herefter følgende 
tirsdage: 19/4, 3/5, 17/5, 31/5 , 
14/6, 21/6 - sidste gang den 28. 
juni - alle dage fra kl. 17 til 19. 
Det foregår i SIND-huset som 
ligger tæt på Hillerød Station.

Alle deltagere har naturlig-
vis tavshedspligt og det fore-
går i et fortroligt miljø. Tilbud-
det er gratis, men man ser ger-
ne at deltagerne er eller bliver 
medlem af SIND,hvilket koster 
200 kr. Tilmelding til Annette 
Orloff tlf. 27479675/annette@
orloff.info

Møde i SIND

Af Pernille Borenhoff

indsAmling� Resultatet for den 
lokale sogneindsamling for 
Folkekirkens Nødhjælp den 13. 
marts er nu opgjort. I alt blev 
der i Lyngby-Taarbæk kom-
munen indsamlet 145.075,65 
kroner. 

Indsamling i år havde sær-
ligt fokus på verdens fattigste 
kvinder. 

145.075,65 
kroner fra 
Lyngby-
Taarbæk til 
nødhjælp

Ny journalist  
på DGO

Af Per Falkjær

dødsfAld Mr. Taarbæk over 
alle – er død. 

Titlen ”Mr. Taarbæk” er 
ingen overdrivelse, når man 
skal beskrive Niels Ernst 
Jensen. 

Både hans farfar og far var 
fiskere, for hvad kunne man 
ellers være, når man boede hele 
året i Taarbæk. En dag sagde 
hans far til ham, at der på Klam-
penborg Posthus blev søgt efter 
et postbud og at det skulle han 
søge – og det fik han.

Det har nok været en af grun-
dene til, at han blev så betyd-
ningsfuld for Taarbæk, for på 
den tid kom et postbud hjem 
sent på formiddagen og så var 
der tid til at udrette en hel del, 
når virketrangen er stor. 

Niels Post 
Derfor kom han til at hed-

de Niels Post i daglig tale - og 
mange kender ham kun som 
Niels Post. En person, der altid 
gav en hjælpende hånd med, 
når noget skal arrangeres. Der 
er ikke den forening, han ikke 
har hjulpet på den ene eller 
den anden måde. Hans store 
interesse for fodbold betød, 
at han gennem mere end 60 
år lagde et kæmpeindsats i 
Taarbæk Idrætsforening – 
heraf 49 år i bestyrelsen som 
næstformand. 

Niels Jensen er født 29. 
december 1931 ind i Taarbæks 
fiskertradition og har boet der 
lige siden. Han sov stille ind 
den 10. marts 2016 efter kort 
tids sygdom. Han blev født på 
første sal og døde i stuen omgi-
vet af familien.

Hjalp med alt
Som ung og nytatoveret debu-
terede han på Taarbæks hold 
i den Sjællandske fodbold-
mesterrække. Han har siden 
spillet på alle hold og samt-
lige pladser. Hvis der skulle 
mangle en mand på et af klub-

bens hold, så stillede han op i 
Taarbæks farver. Fodboldstøv-
lerne var altid inden for ræk-
kevidde. Niels Post har aldrig 
stået i vejen for nogen. Når 
han ikke var på banen som 
spiller var han altmuligmand. 
Net blev sat på målene, hjør-
neflag solidt placeret og inden 
alt dette havde han selvfølgelig 
lige kridtet et par baner. 

Sammen med Tommy Fre-
deriksen startede Niels Post 
Taarbæk Cup (Dubonnet Cup) 
i Lyngbyhallen. Det blev afholdt 
første gang i 1977. To år senere 
var overskuddet kr. 9.000, som 
blev brugt på at sende fodbold-
klubbens pige- og drengehold 
til Norway Cup. På denne tur 
var Niels og Birthe Jensen vanen 
tro med som ledere. 

På seniorafdelingens rej-
ser har Niels Post altid stået 
for det praktiske. På sommer-
turen i 1964 besøgte TIF Lind-
holm Idrætsforening i omeg-
nen af Ålborg. Efter en hygge-
lig og sjov aften (nu var det jo 
Taarbækkere) blev det søndag 
morgen og Niels Post havde 
som sædvanlig et af sine gode 
indslag. Han kunne meddele, 
at alle var inviteret til morgen-
kaffe ude hos hans moster og 
onkel, der boede en halv snes 
km udenfor Ålborg på en dej-
lig feriegård. Og hvilken mod-
tagelse vi fik - der var dækket 
op i haven med alt, hvad hjer-
tet kunne begære, og hen-
slængt i gyngestole og lignen-
de sad alle og nød en dejlig for-
middag derude. 

Redaktør af Taarbæks stør-
ste avis
Der har gennem tiderne været 
forskellige medlemsblade i TIF. 
I 1961 startede Niels Post som 
redaktør på ”Taarbæk IF – Nyt”. 
Fra starten var der ingen tvivl 
om, at han ville mere med dette 
blad. Han opfordrede alle i Taar-
bæk til at være med til at skrive 
artikler til bladet og derved gøre 
dette til et samlende organ. 

Hans store drøm gik i opfyl-
delse, da det lykkedes ham at 
gøre ”Taarbæk IF-Nyt” til ”Taar-
bæk Nyt”. Han fik de andre 
foreninger med, og Taarbæks 
største avis var en realitet. 

Til sin død var han ikke kun 
redaktør men også postomde-
ler af bladet til alle husstan-
de i Taarbæk sogn. Bladet er i 
alle årene udkommet 4 gan-
ge om året og læses med stor 
interesse.

Taarbæk Flagalle
På et tidspunkt var der 42 for-
retninger i Taarbæk og havde 
derfor en Handelstandsfor-
ening, som bl.a. sørgede for at 
opstille flag ved festlige lejlig-
heder. Da denne forening må 
lukke var Niels Post ikke sen til 
at redde dette smukke initia-
tiv og derved kunne den festli-
ge tradition fortsætte i form af 
Taarbæk Flagalle. 

Æresmedlem i "Brage"
Taarbæk Fiskeres Sangfor-

ening “Brage” har også nydt 
godt af Niels Posts omsorg.  
I 2008 havde han siddet i 
bestyrelsen i 50 år, hvor han 
har været julemand ved jule-
træsfesterne og hovedkraf-
ten for underholdningen 
ved karnevaler og tøndeslag-
ning. Den årlige festlige san-
gerfest var særlig festlig, for-
di han arrrangerede dem. 
Helt naturligt blev han også 
i denne forening udnævt til 
æresmedlem.

Birthe hjalp til 
Han var fast mand ved flaske-
indsamlingen i Taarbæk for 
at skaffe midler til bespisning 
af et julemåltid for beboerne i 
Ældreboligerne, spillede Bou-
les, og deltog i Taarbæks liv i 
Kultur-foreningen. Sammen 
med Birthe var Niels Post med-
virkende til, at Taarbæksam-
lingen overhovedet eksiste-
rer - om end på små vilkår for 
tiden.

En mere stille del af Niels 

virke er, at han altid er den 
første til at tilrettelægge 
sygebesøg og hilsner, når 
andre har brug for en kærlig 
tanke. 

Både Birthe og Niels Post 
var en stor hjælp med at anvise 
pladser og sælge programmer, 
når Taarbæk Idrætsforening 
hjalp til ved det Kongelige tea-
ters forestillinger i Ulvedalene. 
Det gav en ekstraindtægt til 
hans elskede fodbold.

Det er også blevet til 
ganske mange år I besty-
relsen for Grundejer- og 
borgerforeningen.

Fik flise
Niels Post er blevet hyldet på 
sine runde fødselsdage. Det 
har ikke kun været med taler 
og pæne ord. På sin tres års fød-
selsdag blev han udnævnt til 
æresmedlem i Taarbæk Idræts-
forening. Endvidere modtog 
han meget velfortjent SBU´s 
æresemblem for langt og tro-
fast arbejde som fodboldleder. 

Op til hans halvfjerds års fød-
selsdag blev der samlet ind til 
en folkegave.

Da han rundede femoghalv-
fjerds, skulle han træde ind i 
rækken af stjerner med egen 
flise i Taarbæk. Den lå som før-
ste og endnu eneste ”Mr. Taar-
bæk flise” ved nedgangen til 
Søvej. Sidste år skulle kloak-
kerne i Taarbæk renoveres og 
en tidlig morgen inden nogen 
kunne nå at gribe ind, var den-
ne flise gravet op og kørt væk. 
Mon ikke der kommer en ny fli-
se på et eller andet tidspunkt.

Niels Post blev bisat fra 
en fyldt Taarbæk Kirke den 
17. marts. Præsten Charlot-
te Paaskesen holdt en meget 
varm og kærlig tale om Niels 
og til hans familie.  

Niels Post efterlader hustru-
en Birthe, to tvillinge-døtre og 
en søn. En enestående person 
er gået bort.

Ære være hans minde

Mr. Taarbæk - Niels Post - er død

Redaktør Niels Post i sit hjem, hvor Taarbæk Nyt blev til. Arkivfoto.

Sogneindsamling

30-årige Mikkel Brøgger Petersen  
er trukket i arbejdstøjet

Niels Ernst Jensen, Taarbæk, er død, 84 år


