
Emne: Online møde med Handelsforeningen - 27. maj 2021 

Randi og Marianne har i dag haft online møde med Line og Lise Marie fra Handelsforeningen. 
Det meste som information, men der er også mulighed for at vi kan deltage, vi skal blot finde vores 
helt egen måde at fremføre os på. 
 
Emnet var sommer og efterårs arrangementer i Lyngby, det var informationsmøde, ikke alle datoer 
var på plads. 
De gjorde meget ud af at fortælle os, at hvis vi selv har nogle ideer til at vise hvem vi er og hvad vi 
kan, vil Line meget gerne hjælpe os med at komme videre. 
 
Hver lørdag fremover vil der være overraskelser i Lyngby, for at fejre genåbning af byen 
Det kan være musik, teater, boder og lignende, popup arrangementer. 
 
Liv i Lyngby vil være 3 og 4 september, vi kan låne et telt af Handelsforeningen, og ligeledes et af 
Frivillighuset 
 
10 -11 og 12 september vil der være et ret stort arrangement på Frilandsmuseet , en  
Eventyr festival med boder og rollespil. 
 
18.september er der VM i kano og kajak, den samme dag afholder Lyngby  
Bæredygtighed festival. 
 
I august vil der blive afholdt en Seniorfestival over en uge hvor der blive afholdt små 
arrangementer, et forslag fra Line ; 
Vi kunne evt. have et telt , hvor det blev vist hvordan man evt kommer i gang med at male eller 
lignende. 
 
9.september lyserød lørdag, støt brysterne, vi bliver måske kontaktet i forbindelse med sponsorering 
af et værk. 
 
Juletræet i Lyngby tændes den 20.nov, samme dag vi åbner kulturmarked i Nordre Mølle ( hvad 
vakte stor begejstring fra Line ) i perioden frem til sidst i december vil der  
Blive sat boder op på kulturtorvet ( her har vi en mulighed for at stå , kræver at vi selv tager 
vagterne ) 
 
Borgermedlemskab, her vil Handelsforeningen gerne kunne tilbyde et besøg hos nogle af os hvor vi 
skænkede et glas vin og fortalte om vores værker. 

 


