
Medborgerskabsuge. Et samarbejde 
mellem folkeskoler, Frivilligcentret og 
Stadsbiblioteket.

Frivillig Fredag. 10. klasse laver mad 
sammen med flygtninge på Sorgenfriskolen.
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Natur der bevæger. 
Udeaktiviteter i samarbejde med Dgi, 
skoler, institutioner og foreninger.

Du er velkommen på alle vores pop-up værksteder. Så det er op 
til dig, hvilken dag og tidspunkt, der passer dig bedst: 

Torsdag 
den 11.10.2018

Torsdag
den 01.11.2018

Torsdag
den 08.11.2018

15:30-17:00

18:30-20:00

12:30-14:00
16:30-18:00

19:00-20:30

15:30-17:00

18:30-20:00

Vandværket v/Ungerådet
gammel Lundtoftevej 5, 2800 Kgs. Lyngby

Fuglsanggårdsskolen v/Ungdomsskolen
askevænget 10, 2830 Virum

dTU v/ Polyteknisk Forening
anker Engelunds Vej 1, 2800 Kgs. Lyngby

Barakken v/ foreningen Barakken
taarbæk Strandvej 88, 2930 Klampenborg

stadsbiblioteket
Lyngby Hovedgade 28, 2800 Kgs. Lyngby

Lundtofte Medborgerhus
Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby

daTo Tid sTed

OBS
dU BehøVer ikke TiLMeLde dig. 
Vi gLæder os TiL aT se dig.
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biketowN showdowN. 
i et samarbejde i Vidensbyen 

sælges brugte cykler til 
studerende.

i efteråret etablerer vi pop-up værksteder forskellige steder rundt i byen. 
Her sidder vi klar til at hjælpe dig med råd og vejledning og måske en 
pose penge. 

inden du møder op, må du gerne tænke over:

• Hvad idéen går ud på?
• Hvorfor det er en god idé? 
• Hvilken forandring du ønsker at skabe?
• Hvem du ønsker at samarbejde med?
• Hvor meget det koster?

Du behøver ikke at have svar på det hele på forhånd. Vi hjælpes ad.  
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uNg-til-uNg. 
Elever fra Virum gymnasium skaber 
relationer med unge flygtninge. 

Lyngby-Taarbæk Kommune
center for Politik, Kultur og Strategi
Lyngby torv 17
2800 Kongens Lyngby   

telefon:  45 97 30 00  (rådhuset)
Mail: frivillig@ltk.dk

Folkeoplysningsudvalget 
telefon: 45 97 30 02 (rådhuset) 
Mail: fritid@ltk.dk

Frivilligcenter og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk
rustenborgvej 2a, 
2800 Kgs. Lyngby, 

telefon: 20 70 80 33
Mail: info@ltk-frivilligcenter.dk

 

så Lad os hjæLpe dig Med 
aT gøre din idé TiL VirkeLighed.

har dU en idé 
TiL nye LokaLe akTiViTeTer 
og FæLLesskaBer?

Hvem er vi:
Vi er en gruppe af repræsentanter for det frivillige område 
i Lyngby-taarbæk, der ønsker at styrke lokale aktiviteter 
og fællesskaber. 

Vi kender til en del aktiviteter og fællesskaber, men slet 
ikke dem alle.  Særligt ikke dine ”hemmelige” ideer. 

Så har du en idé til en lokal aktivitet, du gerne vil have luftet 
og prøvet af … så kig forbi os, så hjælper vi dig på vej. 

Sammen gør vi ideer til virkelighed og styrker 
det lokale fællesskab. FIND OS PÅ

Lyngby-Taarbæk 
Kommunes 

Facebook-side


