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FREDAG 
Den 2. sep. kl. 15-22 
Oplev musik på gader og stræder, 
nyd middagen eller en drink på byens 
spisesteder og caféer, deltag i smags-
ruten og shop til ”Late Night Open” 
– afslut aftenen med et brag af en 
koncert med Peter & De Andre Kopier 
(Kim Larsen og Gasolin) i Kanalvejsparken. 

 HELE LYNGBY 
 - Smag dig igennem Kgs. Lyngby

Kl. 16-20: Smag dig gennem 
Kgs. Lyngby fredag den 2. september
– Køb en billet til smagsruten og sæt tænderne i 
forskellige smagsprøver lige fra sushi-delikates-
ser til indiske specialister, flødeboller, bærtrifli og 
vin, der passer til vejret.   

•  Mobilepay 75 kr. til 243607 
(Max fire billetter pr. person)

•  Der er et begrænset antal billetter, 
så det er efter først-til-mølle-princippet.

•  Vis din mobilepay kvittering og afhent din billet 
i Informationen i Lyngby Storcenter fredag den 
2. sep. fra Kl. 12 og senest Kl. 18.45. Bemærk, 
det er den person, der har betalt, der skal 
afhente billetterne.

•  Gå rundt til de forskellige spise- og 
udskænkningssteder og smag på Kgs. Lyngby.

Disse steder går smagsruten forbi: 

- Bagelstein - Jernbanepladsen 10
- Café Mirum - Jernbanevej 3B
- Frellsen Chokolade - Lyngby Hovedgade 70
- GRØD - Likørstræde 5
- India Royale - Lyngby Hovedgade 51
- Sticks & Sushi - Lyngby Hovedgade 43
- Summerbird Lyngby Storcenter  
- Lyngby Vinkælder Magasin 
- WeDo . Lyngby Hovedgade 78 
- Wokshop - Klampenborgvej 215 C 
- Zætteberg - Gasværksvej 12 

LATE NIGHT 
SHOPPING TIL KL. 20

Følgende butikker holder åbent til ”Late Night 
shopping” til kl. 20.00 (listen opdateres løbende) 

Lyngby Hovedgade 

- Democratic Eyewear
- All4U
- Asmus
- Butik Ottos
- Da Basso
- Engelsk Herremagasin
- Friluftsland
- HW Hjørnet
- Illums Bolighus
- Imerco
- Jytte Kløve
- Lysmesteren Baltzer
- Magasin 
- Noa Noa
- Peak Performance
- Poster & Frame
- Reform
- Røde Kors Butik

Lyngby Storcenter 
- Flere butikker i centret holder åbnet 

Øvrige 
- Ingvard Christensen - Jernbanevej 
- Helseklinikken - Ulrikkenborg Plads

Følgende butikker vil være repræsenteret på 
Lyngby Hovedgade –kom og hils på: 

Butik Ottos, Peak Performance, Bachs 
Briller, HW-Homewear, Lions Jewels, Engelsk 
Herremagasin, Collection, Bahne, Kære Børn, 
Azuritten, Asmus, Better Sleep, Cafe de Picasso, 
Café Amalie, Frellsen Chokolade, Friluftland, HiFi 
Klubben, HTH-Køkken, Imerco, India Royale, 
Irma, Lyngby Special Optik, Lyngby Svane 
Apotek, Lysmesteren, Humac, Peak Performance, 
Lyngby Nøgler & Hæle, Vores Tænder – 
Tandklinik, Masai, Menu, OliOli, Løberen, Palæet, 
Peter Beier Chokolade, Poul Stig Briller, Profil 
Optik, Svane Køkken, Synoptik, VinTema, Zenz 
Organic og Wardhog, 

 KANALVEJSPARKEN
Mellem Lyngby Storcenter og Microsoft 

Kl. 18-20: Musikalske indslag på scenen 

Kl. 20: Koncert med Peter & 
De Andre Kopier. 
Fredagens Liv i Lyngby slutter af med et brag af 
en koncert i Kanalvejsparken. Oplev Danmarks 
ældste Kim Larsen- og Gasolin’ kopiband synge 
og spille alt fra de klassiske arrangementer til 
charmetroldens flabede retorik. Kombineret med 
et sprudlende sceneshow, kommer Kopierne 
langt ud over stepperne, og inviterer publikum 
med til festen!

Kl. 17-22: Streetfood-Market med følgende: 
• Blue Taco 
• Bobbelte-vognen 
• Ærligt – kaff e, kage og is 
• Øl, vin og drinks vogn 
• Turkey Legs
• Fatboy Burger 

KLAMPENBORGVEJ
Biludstilling

Biludstilling
Kl. 16-20: Oplev de nyeste biler 
og trends fra: Audi, BMW og Mini

LYNGBY HOVEDGADE - FREDAG
- Boder og aktiviteter

Foreningen Åbne Døre 
– Se kunstværk få nyt liv 
Kl. 10: I 2014 fik 15 kunstner fra Åbne Døre til 
opgave at dekorere 15 kronetaburetter på det 
lille torv nedenfor Lyngby kirke. Oplev kunsterne 
i aktion, når de går i gang med renovering og en 
helt ny dekoration af taburetterne. 

Kunst med Louis Nielsen og Røde Kors
Kl. 15-17: Oplev et almindeligt cafébord blive 
forvandlet til et kunstværk i hænderne på den 
lokale kunstner Maria K Lemming. Bordet 
bortauktioneret efterfølgende, og overskuddet 
doneres til det lokale hjælpearbejde, som Røde 
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Handelsforeningen for Kongens Lyngby byder, i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune, velkommen til 
et væld af spændende aktiviteter og oplevelser, der viser noget af alt det byen har at byde på. Igen i år foregår Liv i Lyngby over to dage. 

Programmet opdateres løbende. 
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Kors udfører i Lyngby-Taarbæk. Arrangementet 
er et samarbejde mellem Louis Nielsen og  
Røde Kors. Sted: Foran Louis Nielsen butik.

MØD DE POLITISKE PARTIER 
SF - Sjov, alvor og debat – mød de  
lokale folketingskandidater 
Kl. 17: SF’s to lokale folketingskandidater giver 
en frisk optakt til folketingsvalget:

Sigurd Agersnap: Hvordan vi får det gode sam-
arbejde ind i Folketinget – og hvordan vi får børn 
og trivsel på dagsordenen?

Niels Haxthausen: Hvordan tackler vi udfordrin-
gerne med klima, energipriser og det langsom-
mere?

Løbende hele dagen: 
Afgiv din stemme: Læg gode ideer til kandida-
terne i valgboks

Quiz og spil ringspil – med og om kandidaterne.

Hvad er op og ned med børns trivsel?  
– giv dit eget bud i en quiz

SF byder på en kølig slurk vand – forhåbentligt 
uden PFAS og pesticider – og en snak om søer, 
Mølleåen og drikkevandet.

Mød SF Ungdom - med kondomer og klister-
mærkerne fra deres klamydiahjemmetest kam-
pagne

Det Konservative Folkeparti  
– Mød en folketingskandidat 
Kl. 17-19: Mød Folketingskandidat Britt Bager  
og få en snak og et glas (til de første 100)  

Radikale Venstre - Kom og tal med  
en radikal kandidat til Folketinget
Kom i dialog med din radikale kandidat til Folke-
tinget, Stinus Lindgreen.  Du vil også kunne tale 
med lokale radikale medlemmer af kommunal-
bestyrelsen m.fl. 

Vi vil gerne høre, hvad du synes er vigtigt i vores 
lokalområde:

1. Klimakrisen - hvordan når vi målet om at blive 
CO2 neutrale i 2030

2. Velfærdskrisen - hvordan skaffer vi flere  
hænder til vores børne og ældreomsorg?

3. Trivselskrisen - hvad gør vi, for at knække den 
stigende kurve på børns og unges mistrivsel?

Dagen hos de Radikale byder også på forskelli-
ge sjove aktiviteter og lege, herunder en Kahoot, 
hvor der er små præmier at vinde.

Liberal Alliance
Mød kandidaterne til Folketingsvalget særligt, helt 
lokal fra Lyngby i storkredsen, Steffen Larsen.

Få en god snak om, hvordan liberale værdier gør 
en forskel for hver enkelt af os i det daglige liv i 
Lyngby-Taarbæk.

Venstre 
Mød bl.a. folketingskandidat Casper Pedersen til 
en snak om det kommende valg, og friheden til 
selv at vælge og meget mere.

Loaderiet Lyngby  
- klinikfællesskab for krop og sjæl
Gratis prøvebehandlinger med zoneterapi, body 
SDS, japansk lifting, reiki healing, iris analyse, 
massage og meget mere. Køb en lykkepose og 
få mulighed for at finde gavekort til mange for-
skellige skønne behandlinger for krop og sjæl. 

Bedste i Børnehuset 
Bedste i Børnehuset er frivillige, som kommer i 
kommunes børnehuse og hygger med børnene 
med leg, højtlæsning, brætspil, gåture og andre 
aktiviteter – og som skaber relationer mellem 
generationerne. Mød byens bedste bedster og 
hør om deres arbejde. 

Børnene kan prøve kostumer, som bedsterne har 
syet til børnenes teaterlege, og der serveres lidt 
lækkert til ganen.  

Brdr. Price 
Kl. 15-21: Restaurant Brdr. Price udvider uden-
dørs-pladserne og sælger drinks, sjusser og 
snacks fra en udebar, hvor Copenhagen Destil-
leri kommer forbi og står i baren. 

Democratic Eyewear  
– Få testet dit syn og deltag i konkurrence 
Få gratis elektronisk synstest og trykmåling 
af øjet, der kan afdække om man har brug for 
briller eller ej samt om trykket i øjet er inde for 
normalområdet. 

Få en lækker Barista Kaffe og deltag i konkur-
rencen om et gavekort til en værdi af 995 kr. 

ZENZ Organic Hairdressing  
– Vind to klipninger 
Vind en klipning til dig og en du holder af. Kom 
ned i butikken, læg dine kontaktoplysninger ned 
i en en bowle, og vær med i lodtrækningen om 
at vinde præmien.

Icare Massage  
– Gode råd og øvelser 
Få vist øvelser der hjælper på nakkesmerter, 
spændingshovedpine mm samt øvelser med  
elastikker, foamroller osv. 

Hummel 
Bowling for børnene og mulighed for at vinde 
en nøglering

Butik Spiren  
– Fortællinger og dialog  
Butik Spiren inviterer indenfor til fortællinger, 
med fotografier, om Gudmundsens hus og 
bebo ere fra ca. 200 år tilbage og til i dag. 
Fulgt op af besøg i den socialøkonomiske 
virksomhed Butik Spiren med tid til dialog, 
indspark og spørgsmål.

MAGASIN 

Kl. 12-18: Bar med Tanqueray Gin i stue- 
etagen - Få en gratis Gin Tonic både med  
eller uden alkohol

Kl. 16: Gave til alle Goodie-medlemmer i bolig-
afdelingen. Uddeling af 300 gaver – hold øje i din 
Goodie-app

Kl. 15-18: Kom forbi til lune popcorn. Uddeling  
af popcorn i børneafd.   

Kl. 13-19: Opleve en kongelig porcelænsmaler  
- Arbejdende værksted hos Royal Cph 

Kl. 15-17: Mød Bodyologist og Miild i stueetagen  
- Hør om tilblivelsen af kropsplejeprodukter og 
makeup, som du naturligvis kan få lov at prøve på.

Kl. 15-18: Oplev strygekvartet i stueetagen

Hele dagen - Gave fra Lancome. Hold øje i  
Goodie-appen og find ud af, hvordan du får 
finger i den flotte gave fra Lancome. 

JERNBANEPLADSEN 

SengeSpecialisten  
– Få en snak om senge og søvn 
Fredag Kl. 10-18.00: Sengespecialisten byder 
på et glas vin og en snak med eksperter om 
senge og god søvn Deltag i konkurrence oim at 
vinde en pude til en værdi af 1.000 kr.

LØRDAG  
Den 3. sep. Kl. 10-18 
Butikkerne rykker ud på Hovedgaden 
med gode tilbud og godt humør krydret 
med masser af underholdning for 
børn og voksne, musik på gader og 
stræder, koncerter og med besøg af 
kulturinstitutioner, foreninger,  
kommunen, virksom heder med flere. 

KANALVEJSPARKEN KL. 9-18  
Mellem Lyngby Storcenter og Microsoft 

Læg vejen forbi Kanalparken om lørdagen og 
oplev forskellige musikalske indslag, yoga, DTU 
Science Show, optræden med Lyngby Dans og 
Love2Dance samt fire koncerter med pigtråds-
band med 50’er og 60’ern musik - samt Street 
Food Boder krydret med hyggelig stemning i 
parken. 

Program 

Kl. 9-10: Træning med Pilates B – Mød op og 
vær med. Husk måtte eller håndklæde 
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Kl. 11: Elverhøjkoret synger Liv i Lyngby i gang 

Kl. 11.30: Love2Dance Show 

Kl. 12: Lyngby Dans Show  

Kl. 13: Kåring af vindere i #Mitlyngbyspot foto-
konkurrence 

Kl. 13.15 DTU Science show 

Kl. 14.15: Musikalsk indslag 

Pigtrådskoncerter med Rock and roll  
musik fra 50’erne og 60’ene  
– Konferencier: Jørgen De Mylius 
Kl. 15: Chimbo’s Revival

Kl.15.45: Black Maria 

Kl.16.30: The Scoops

Kl. 17.15: The Rocking Ghosts 

Kl. 11-18: Streetfood-Market med følgende: 
• Blue Taco  
• Bobbelte-vognen  
• Ærligt – kaffe, kage og is  
• Øl, vin og drinks vogn  
• Turkey Legs  
• Fatboy Burger 

KULTURTORVET 
Ved Magasin/biografen - aktiviteter for børn 

Oplev et væld af aktiviteter for børn på  
”Kulturtorvet” bag Magasin og Kinopalæet  
fra Kl. 11-16. 

Eventyrridderne  
- Kamparena og ansigtsmaling 
Slås mod trolde i kamparena. 

Ansigtsmaling – bliv malet som alt fra orker til 
sommerfugl. 

Kastevæg - kan du ramme de uhyggelige  
hoveder?  

Kl. 11.00-15.00

Opfinderskolen  
– Sjove forsøg 
Mød Opfinderskolen og lav forsøg med sol energi 
og solpaneler og spil minigolf på forskellige 
udfordrende baner. 

Frilandsmuseet  
– kart uld og lav et armbånd 
Mød Frilandsmuseets søde bønder og lær at 
karte og spinde uld, som kommer fra Frilands-
museets får. Her kan man også fremstille et lille 
armbånd, som børnene kan farve med plante-
farve og tage med hjem. 

DTU Fysik  
- Prøv sjov videnskab 
Rør ved et plasma eller se, hvordan et hverdags-
plasma kan laves i en mikrobølgeovn og træd i 
pedalerne og skab energi. 

Musik- og Billedskolen
Besøg Musik- og Billedskolens bod og få bl.a. 
mulighed for at blive Lyngby Mester i ”Hvem kan 
spille hurtigst på en tromme”.

 KLAMPENBORGVEJ 
– Biludstilling

Biludstilling
Kl. 10-18: – Oplev de nyeste biler og trends 
fra:BMW, Mini, Audi, Peugeot, Opel og Kia

BYVANDRING 

Kl. 13-14.30 - Lyngby Kirke og kvarteret 
omkring
Tag på byvandring med Henning Andersen fra 
Facebookgruppen ”Kongens Lyngby i fortid og 
nutid”. Henning tager alle interesserede med på 
en byvandring omkring kvarteret ved Lyngby 
Kirke og går tættere på bl.a. præstegården, 
Klopstocks Silkefabrik, den gamle kommune-
bygning og Fattiggården. 
Mødested Gramlille ved Biblioteket Lyngby 
Hovedgade 28. 

FRØLÅRET - FDF 
Græsplænen v/rundkørslen Lyngby  
Hovedgade og Jernbanevej

FDF – Spændende aktiviteter 
Slackline - gå på line mellem to træer. 

Kartoffelskydning – skyd til måls med kartofler.

Flyttemand på en regnvejrsdag - kan du også 
flytte vand uden at blive (alt for) våd?

Kæmpeklodsmajor

Byggemand Bob - hvor højt et tårn kan du 
bygge sammen med andre - og ikke må røre 
byggeklodserne med andet end elastikker?

MAGASIN 

Kl. 11-16: Summerbird – Smut forbi Summerbird i 
stueetagen til et glas sparkling, en smag på amber-
chokoladen og se det smukke flødebolletårn. 

Kl. 11-16: Uddeling af popcorn i børneafd. - Kom 
forbi til lune popcorn.

Kl. 12-18: Bar med Tanqueray Gin i stueetagen - 
Få en gratis Gin Tonic både med eller uden alkohol

Kl. 13-15: Mød Bodyologist og Miild i stue etagen 
- hør om tilblivelsen af de skønne kropsplejepro-
dukter, som du naturligvis kan få lov at prøve på.

Kl. 14-16 Fashion goodies i dameafd. - Tradi-
tionen tro kan alle goodie-medlemmer få lov at 
spinne go goodiehjulet og vinde smukke acces-
soires fra bl.a. Sui Ava og Mads Nørgaard.

LYNGBY HOVEDGADE LØRDAG 
-Boder og aktiviteter

Aktiviteter og musik 
Kl. 10.30: Vedbæk Garden går gennem byen  
KL. 11: Koncert med Lyngby-Taarbæk Brass 
Band  
KL. 11.30: Fællessang på Toftebæksvej  
KL. 12-14: Mød Klovnen Knud

Løbende gennem dagen: 
Kl. 11-14: Oplev Beredskabs Øst’s køretøjer og 
blå blink på Toftebæksvej (med forbehold for at 
skulle køre, hvis alarmen går)

Musik i bevægelse 

Dansesshow med StarDance Studie, Lyngby 
Dans og Love2dance 

MØD DE POLITISKE PARTIER 
SF - Sjov, alvor og debat  
– mød de lokale folketingskandidater 
Kl. 11 og 14: SF’s to lokale folketingskandidater 
giver en frisk optakt til folketingsvalget:

Sigurd Agersnap: Hvordan vi får det gode sam-
arbejde ind i Folketinget – og hvordan vi får børn 
og trivsel på dagsordenen?

Niels Haxthausen: Hvordan tackler vi udfordringer-
ne med klima, energipriser og det langsommere?

Løbende hele dagen: 
Afgiv din stemme: Læg gode ideer til kandida-
terne i valgboks

Quiz og spil ringspil  
– med og om kandidaterne.
Hvad er op og ned med børns trivsel? – giv dit 
eget bud i en quiz

SF byder på en kølig slurk vand – forhåbentligt 
uden PFAS og pesticider – og en snakom søer, 
Mølleåen og drikkevandet.

Mød SF Ungdom - med kondomer og klister-
mærkerne fra deres klamydiahjemmetest kam-
pagne

Det Konservative Folkeparti 
Kig forbi det konservative telt lørdag formiddag 
fra kl. 10-13, hvor borgmester Sofia Osmani, og 
medlem af Folketinget og kandidat i Lyngby-
kredsen Britt Bager, byder på bolcher, dialog og 
en lille quiz om politik.

Enhedslisten 
Kl. 12-16: Mød Enhedslistens lokale folketings-
kandidat Mathilde Vinther.

Hele dagen: Det Kommende valg skal være 
et klimavalg, få en kop kaffe og hør om vores 
visioner for et bæredygtigt og socialt retfærdigt 
samfund.  

3Liv i LyngbyLiv i Lyngby
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Radikale Venstre - Kom og tal med 
en radikal kandidat til Folketinget
Kom i dialog med din radikale kandidat til Folke-
tinget, Stinus Lindgreen.  Du vil også kunne tale 
med lokale radikale medlemmer af kommunal-
bestyrelsen m.fl. 

Vi vil gerne høre, hvad du synes er vigtigt i vores 
lokalområde:

1. Klimakrisen - hvordan når vi målet om at blive 
CO2 neutrale i 2030

2. Velfærdskrisen - hvordan skaff er vi flere hæn-
der til vores børne og ældreomsorg?

3. Trivselskrisen - hvad gør vi, for at knække den 
stigende kurve på børns og unges mistrivsel?

Dagen hos de Radikale byder også på forskellige 
sjove aktiviteter og lege, herunder en Kahoot, 
hvor der er små præmier at vinde.

Liberal Alliance
Mød kandidaterne til Folketingsvalget særligt, 
helt lokal fra Lyngby i storkredsen, Steff en Larsen.

Få en god snak om, hvordan liberale værdier gør 
en forskel for hver enkelt af os i det daglige liv i 
Lyngby-Taarbæk.

Venstre 
Mød bl.a. folketingskandidat Casper Pedersen til 
en snak om det kommende valg, og friheden til 
selv at vælge og meget mere.

Røde Kors Butik – Hør Historien 
om Magasin i Kgs. Lyngby 
Kl. 15: Røde Kors inviterer til historiefortælling 
med museumsinspektør Britta Smith, fra Maga-
sin Du Nord Museum. Magasins historie repræ-
senterer et stykke Danmarkshistorie, som går 
150 år tilbage. Magasin fik egen butik i Lyngby i 
1960 - men manufakturhandler Johannes Peter-
sen på Lyngby Hovedgade nr. 46 forhandlede før 
da varer fra Magasin du Nord i København lige 
der, hvor Røde Kors Butik ligger i dag. 
Kom og få hele historien. 

Lyngby-Taarbæk Kommune 
- Letbane og Bæredygtighed 
Kom og mød kommunens teams for Letbane og 
bæredygtighed. 

Hør om fremdriften i Letbanebyggeriet og kom-
munens nye opgaveudvalg for bæredygtighed, 
som består af både virksomheder og politikere 
- om kommunens planer for fjernvarmeudbyg-
ningen og udbredelse af biodiversitet. 

Kig forbi til et af de spændende oplæg i løbet af 
dagen:

Kl. 11.00-15.00 Letbanen svarer på spørgsmål, 
og tester din viden  

Hør om byggeriets fremdrift og visioner, test din 
viden, og få svar på dine spørgsmål fra Kommu-
nens Letbanesekretariat.

Kl. 11-15: Kommunens bæredygtighedsteam 
svarer på spørgsmål 

Hør om bæredygtighedsstrategien, kommunens 
nye DK2020 klimaplan, og hvordan bliver CO2-
neutrale i 2050.

Kl. 11-13: Fjernvarmeplanen i Lyngby-Taarbæk

Få svar på dine spørgsmål fra Vestforbrænding 
og kommunen, og hør om den nye varmeplan, 
som kommer til at tilbyde næsten alle Lyngby-
Taarbæks borgere fjernvarme i de kommende år.  

Kl. 13-15: Biodiversitet, flere blomster og fri 
natur – hvad kan du gøre ?

Mød kommunens biodiversitetsteam, få gode 
råd, og hør om du kan få hjælp til at arbejde 
med biodiversitet. Hør om kommunens arbejde 
med virksomhederne for at skabe fælles mål for 
biodiversitet.

Lyngby-Taarbæk Forsyning 
– Bliv klogere på rent drikkevand 
og aff aldssortering 
I Lyngby-Taarbæk Forsyning har vi ansvaret for 
at levere rent drikkevand og håndtere spilde-
vand og aff ald for alle, der bor i Lyngby-Taarbæk 
Kommune. Og så driver vi renseanlægget Mølle-
åværket.

Kom endelig forbi vores stand og få en snak med 
os om f.eks. vores rene drikkevand eller aff alds-
sortering, for ligesom alle husstande i resten af 
Danmark, skal vi også sortere endnu mere.

Alle børn er velkomne til at komme forbi og 
deltage i en konkurrence om aff aldssortering. 

Fysio Danmark
 – Få gode råd om din sundhed 
Smoothiecykel – cykel og blend din egen 
smoothie. 

Vægtmåling – få et overblik over hvordan din 
krop har det. Hvad er muskler og hvad er fedt?

Vil du gerne i gang med træningen? - Få gode 
råd fra vores personlige trænere og fysio-
terapeuter.

Hot Yoga Denmark 
- Gratis yoga klasser
Hot Yoga Denmark rulle en løber ud og laver 
yoga for alle:

Kl. 14: Kom og prøv vores Bikram Hatha yoga 
serie - Full body workout

Kl. 15: Kom og prøv Vinyasa yoga - Flow og 
styrke

Kl 16: Kom og prøv Yin Yoga -  Blid og afslap-
pende

Hele dagen: Mulighed for at få ”en smagsprøve” 
på kropsterapi v/Selvbevidst Kropsterapi. 

Icare Massage 
– Gode råd og øvelser 
Få vist øvelser der hjælper på nakkesmerter, 
spændingshovedpine mm samt øvelser med 
elastikker, foamroller osv. 

Lyngby kirke, Christianskirken og 
Lundtofte kirke – Få kirkekaff e 
og prøv en præstekjole 
Kl. 11.00: Lyngbykirkernes børnekor optræder 
Kl. 12.00: Caroline Amalie Koret synger.

Hele dagen: ”Prøv en præstekjole og tag et selfie 
#vi er alle præster, fisk et bibelcitat, fold en båd, 
tegn på sten og drik en god kop kaff e med en af 
vores præster.

Louis Nielsen – Slush Ice og popcorn 
Gratis synstest og slush-ice maskine og popcorn 
- så længe lager haves.

Peak Performance 
- Deltag i en trænings-session 
og bliv klar til vinterens skiferier
Kl. 12-13 Deltag i en trænings-session hvor du 
kan styrke og træne til vinterens skiferier som de 
professionelle.

I forbindelse med lancheringen af vores ny atlet-
godkendte træningskollektion, inviterer vi jer til 
vores første pre-season træning, hvor vi deler 
verdensmester Henrik Windstedts pre-season 
setup. - Simple øvelser som vil hjælpe jer med at 
gøre jer klar til ski. Goodiebags til alle deltagere.

Tilmelding nødvendig enten via Facebook, 
i butikken eller send en mail til 
shop.pp.lyngby@amersports.com.

Pilates B – Bliv klogere på pilates 
Vi stiller vores fine studio op i Hovedgaden, og 
du kan helt uforpligtende opleve hvad Pilates 
træningsudstyr er. Mød de dygtige instruktører 
til en snak om Pilates og få hjælp til din træning 
og genoptræning.  Hvis du er frisk så mød op i 
træningstøj og prøv pilates på egen krop. 
Deltag i øvelser i Kanalvejsparken lørdag kl. 9.

Kulturstedet Lindegaarden 
– Dit lokale samlingssted for musik, 
foredrag og fællesskab
Bliv klogere på hvad der sker på Lindegaarden

Hør om de spændende foredrag, søndags-
matinéer og koncerter

Hør om de atmosfærefyldte lokaler, du kan leje 
til fester

Hør om vores fællesskab og hvordan du kan 
blive frivillig sammen med os

LTU 
– Lyngby-Taarbæk Ungdomsskoles 
– for de unge og deres forældre 
Få en smagsprøve på hvad LTU har at tilbyde i 
denne sæson.

Kom og dyst i nogle af de populære spil LTU har 
og deltag i konkurrencer i løbet af dagen, hvor 
du kan vinde store præmier.

Boden henvender sig til de unge i LTU’s alders-
gruppe 13-18 år - Kig forbi og tag dine forældre med 

Democratic Eyewear 
– Få testet dit syn og deltag i konkurrence 
Få gratis elektronisk synstest og trykmåling 
af øjet, der kan afdække om man har brug for 
briller eller ej samt om trykket i øjet er inde for 
normalområdet. 

Få en lækker Barista Kaff e og deltag i konkur-
rencen om et gavekort. 
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ZENZ Organic Hairdressing
– vind to klipninger 
Vind en klipning til dig og en du holder af. 
Kom ned i butikken, læg dine kontaktoplysninger 
ned i en en bowle, og vær med i lodtrækningen 
om at vinde præmien.

Danske Bank 
– Prøv kræfter med dig selv i en Speedcage 
Prøv en Speedcage foran Danske Bank og se, 
hvor hårdt du kan sparke. Mød to superliga-
spillere fra Lyngby Boldklub, få autografer og se 
dem jonglerer med fodbolde. Deltag i en konkur-
rence og gæt, hvor mange guldkarameller, der er 
i en bowle.

Nordea 
Ansigtsmaling, tegnekonkurrence og chokolade 
til børnene. Bliv introduceret til Nordeas univers, 
og hør mere om, hvordan du kan optimere din 
formue samt muligheder for køb og salg af bolig.

HW-Homewear 
Besøg HW-Homewear foran deres butik og op-
lev bl.a. deres store krydderimarked til hjemmet. 

Butik Spiren 
– Fortællinger og dialog  
Butik Spiren inviterer indenfor til fortællinger, 
med fotografier, om Gudmundsens hus og bebo-
ere fra ca. 200 år tilbage og til i dag. Fulgt op af 
besøg i den socialøkonomiske virksomhed Butik 
Spiren med tid til dialog, indspark og spørgsmål.

Bagelstein 
Mød den nye Bagelcafé i byen, når de rykker fra 
Likørstræde til Hovedgaden og i dagens an-
ledning sælger, milkshakes, muff ins og cookies 
(Bagels er kun i butikken i Likørstræde).

Loaderiet Lyngby
- klinikfællesskab for krop og sjæl
Gratis prøvebehandlinger med zoneterapi, body
SDS, japansk lifting, reiki healing, iris analyse,
massage og meget mere. Køb en lykkepose og
få mulighed for at finde gavekort til mange for-
skellige skønne behandlinger for krop og sjæl.  

ALL4U Børnetøj 
Besøg ALL4U og få en flot heliumballon 
(så længe lager haves) 

Hummel 
Bowling for børnene og mulighed for at vinde 
en nøglering 

Hästens Senge 
– Prøv sengen og sov godt 
Kom forbi og prøv vores senge og hør mere om, 
hvordan du sover godt. Se hvilken håndværk, 
der bliver brugt til at lave en Hästens seng.

Guldsmed Jytte Kløve 
Mød guldsmed Jytte Kløve, der vil bukke hjerter 
i vandrør foran sin butik.

Følgende butikker vil være repræsenteret 
på Lyngby Hovedgade –kom og hils på: 
Butik Ottos, Peak Performance, 
Bachs Briller, HW-Homewear, Lions Jewels, 
Engelsk Herremagasin, Collection, Bahne, 
Kære Børn, Azuritten, Asmus, Better Sleep, 
Cafe de Picasso, Café Amalie, 
Frellsen Chokolade, Friluftland, HiFi Klubben, 
HTH-Køkken, Imerco, India Royale, Irma, 
Lyngby Special Optik, Lyngby Svane Apotek, 
Lysmesteren, Humac, Peak Performance, 
Lyngby Nøgler & Hæle, Masai,
Vores Tænder –Tandklinik, Menu, OliOli, 
Løberen, Palæet, Peter Beier Chokolade, 
Poul Stig Briller, Profil Optik, Svane Køkken, 
Synoptik, VinTema, Zenz Organic og Wardhog. 

JERNBANEPLADSEN 

SengeSpecialisten 
– Få en snak om senge og søvn 
Kl. 10-16.00: Sengespecialisten byder på et glas 
vin og en snak med eksperter om senge og god 
søvn Deltag i konkurrence om vinde en pude til 
en værdi af 1.000 kr. 
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