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60 års  

Jubilæum 

 

Borum-Lyngby 

Pensionistforening 

5. oktober 
Læs mere side 3 
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Oktober 
 
Søndag d. 7. oktober   Borum kirke kl. 14.00 L. Skovsgaard 
18. s. e. trin. 
 
Søndag d. 14. oktober     Lyngby kirke kl. 10.30 V. Madsen 
19. s. e. trin. 
 
Søndag d. 21. oktober    Borum kirke kl. 19.00 L. Skovsgaard 
20. s. e. trin. 
 
Søndag d. 28. oktober    Lyngby kirke kl. 19.00, Lystænding,  
21. s. e. trin. V. Madsen                
 
Søndag d. 4. november   Lyngby kirke kl. 19.00, V. Madsen 
Alle Helgen søndag 
 
 

* Ved altergang i Lyngby kirke anvendes alkoholfri saft, i    
   Borum kirke almindelig kirkevin. 

 

Ferie og friweekender 
Sognepræst Vini Madsen har friweekend d. 6./7. oktober og ferie i 
uge 42, fra og med mandag d. 15. okt. til og med mandag d. 22. okt. 
Embedes passes af Sognepræst L. Skovsgaard, Harlev, tlf.: 26824693. 

Gudstjenester i Borum og Lyngby 
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Jubilæum 

Borum – Lyngby Pensionistforening 

fejrer sit 60 års jubilæum i 

Borum Forsamlingshus 

Fredag d. 5. oktober kl. 17.30 

 

Efter velkomst og lidt beretning om foreningens virke gennem årene v. 

Gudrun 

synger vi fra Højskolesangbogen. 

Så bliver middagen serveret inkl. 1 genstand pr. næse. 

Hele aftenen er gratis og den er kun for medlemmerne. 

 

Vini læser et par sjove historier for os.  

Nogle spil Banko skal vi da også have. 

 

Aftenen slutter med kaffe – te og småkager. 

 

Vi glæder os til at se vores medlemmer til en hyggelig aften. 

 

Tilmelding senest d. 28. september til 

Gudrun tlf.: 27440304 

Eva tlf.: 86948771 

Vi ses! 

På bestyrelsens vegne 

Gudrun 
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Lystænding 

 

Lyngby 

Søndag d. 28. oktober kl. 19.00 

 

Igen i år tilbyder Lyngby kirke en kort og 

stemningsfyldt gudstjeneste med fællessalmer, 

tekstlæsning og fortælling. Vi går nu den 

mørke tid i møde og det udvendige lys på 

kirken tændes første gang denne aften.  

 

Efter gudstjenesten byder Lyngby 

menighedsråd på champagne og kransekage i 

våbenhuset. 

 

Vel mødt! 
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Den historiske skattejagt 
-for små og store børn i Borum. 

 

Det sker SønDAG D.7. OKT. 2012 kl.10.00 

På p-pladsen ved forsamlingshuset. 
 

Medbring godt humør og praktisk tøj. 
Der vil blive serveret frokost undervejs. 

Vi slutter af ved bålet ca. kl.14.00. 
 
 
 

 
 
 
 

Tilmelding senest fredag d.5. okt. ved 

Marie wendelboe 
51218640 

mariewendelboe@hotmail.com 
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Så skal der 

presses æbler i 

Sognegårdshaven 

 

Lørdag den 27. 

oktober kl. 9 til vi 

er færdige. 
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Borum Æblemosteri
®

 
 

Så blev årets første 100 liter æblemost presset på Borum Torv. Det 

skete ved fælles kræfter søndag d. 16. september. 

 

Kom og vær med til den helt store pressedag for alle i Borum: 

 

Søndag d. 28. oktober 2012 fra kl. 12 

 

Du kan bruge enhver form for modne æbler til at lave most af. Gerne 

nedfaldsfrugt fra græsplænen. Pærer kan også anvendes, men hvis 

der stadig er hvepse på spil, må du regne med, at pærerne skal vente 

til sidst. Rodfrugter og lignende tager vi ikke imod. 

 

Du skal kun medbringe to ting:  

 

1) Æbler og evt. pærer. 2) Emballage til at have din ægte Borum-

most med hjem og opbevare den i – for eksempel rene 

mælkekartoner, flasker eller fryseposer. Mange. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Pressekommissionen 

 

Niels Damsgaard-Sørensen  Peter Poulsen  

Moster     Moster 

Borum Landevej 16   Langelinie 69 

4060 4656    2068 8084 
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Nyt fra Lyngby-Yderup 

 

 
 

Busskuret i Lyngby, hvor bus 35 kører i hverdagene, har Inge malet 

og det blev så fint. Det er en nydelse at gå forbi. 

 

Kommunens folk kom og skulle male det, så det fine maleri og tog et 

billede. Ringede til deres arbejdsgiver og bad ham se billedet, spurgte 

om de stadig skulle male det. Arbejdsgivere kunne lide Inges 

renovering og sagde det var da fint, som det var.  Tænk hvis flere 

busskurer så dejligt ud! 

 

Susanne Hollund 
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Fælles spisning 2012/2013  
– Der er plads til flere kokke 31. maj  
Man tilmelder sig senest onsdagen før! 
 
28. sept. Helen og Asbjørn 

8626 4248 rosasmus@hotmail.com  
26. okt.  Grit og Klaus   

2728 9513 gritt.benee@gmail.dk 
29. nov. Allan og Rikke   

3029 3065 abrc@gefiber.dk 
Kristina og Jacob 8626 4700 christine@torpkruse.dk 

25. jan. Susanne Jahrs   
2214 1978 susanne@jars.dk 
Gudrun  
3023 5893 stjerneskud17@live.dk 
Inge og Leif 
2873 1610 ingefogsgaard@hotmail.com 

22. feb. Børge og Dorthe  
8626 4886 d.schacht@gefiber.dk 
Kristian og Else   
2033 3622 buus.familie@gmail.com 

22. 
marts 

Erik og Minna 
6061 7327 erikohlsen@gmail.com 
Finn og Bodil  
2311 3181 finnfemfejl@hotmail.com 

26. april Steffen og Jette 
8613 3634 steffen@gefibermail.dk 
Sanne og Jeppe 
8615 0286 sjamikkelsen@mail.dk 

31. maj Peder og Majbritt 
2851 3331 mgroth@fiberhjem.dk 
Og? 

mailto:rosasmus@hotmail.com
mailto:gritt.benee@gmail.dk
mailto:abrc@gefiber.dk
mailto:christine@torpkruse.dk
mailto:susanne@jars.dk
mailto:stjerneskud17@live.dk
mailto:ingefogsgaard@hotmail.com
mailto:d.schacht@gefiber.dk
mailto:buus.familie@gmail.com
mailto:erikohlsen@gmail.com
mailto:finnfemfejl@hotmail.com
mailto:steffen@gefibermail.dk
mailto:sjamikkelsen@mail.dk
mailto:mgroth@fiberhjem.dk
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Menighedsrådet forventer at lave fælles jagt i november måned. 

Se nærmere oplysninger i næste blad. 

 

 

HUSK  
kontingent til Lyngby- Yderup beboerforeningen 2012  

- 75 kr pr person 
- 50 pr pensionist 

Beløbet indsættes på : 

- reg. 1928 – 6266 885 723 , gerne fast overførelse  
- eller i kuvert til Benny , Glamhøjvej 8  
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Borum/Lyngby-koret 
 

 

 

 

Kære Lyngbyborgere  -  Hvor bliver I af ! 

 

Som navnet antyder, er Borum/Lyngbykoret for alle i Borum og 

Lyngby – men vi mangler Jer. 
 

Vi er 27 korister og er lige gået i gang med efterårssæsonen, hvor 

vores dygtige korleder Jens Dalsgård vil guide os igennem både 

jazz, Mozart, norsk og dansk vise og et amerikansk potpourri 

over Gerswins opera Porgy and Bess. 
 

Der er kun det ene optagelseskrav, at du kan synge rent, men der 

er ingen optagelsesprøve. 

Vi øver hver torsdag kl. 19.30 – 22.00.  
 

Kom og prøv det af en aften eller to. 

 

Forventningsfulde opfordringer fra 

Borum/Lyngby-koret 

www.borum-by.dk/kor 

http://www.borum-by.dk/kor
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Borum Store Loppedag 

 

Stor tak til holdet omkring loppemarkedet d.8. september. 

Det har været gennemtænkt, planlagt og forberedt i mange uger 

forud. Det jyske trailer folk stillede op til indsamling af lopper. Og 

endnu engang er det lykkes at fravriste de fineste skatte og 

undværlige genstande fra byens pulterkamre. Der er hygget omkring 

sælgere og købere med lækkert til ganen. Det hele velorganiseret og 

alt blev udsolgt. 
 

25.000 kr varmer nu i forsam-

lingshusets kasse og er med til at 

muliggøre fortsat renovering af 

byens fælleshus. Det er 

baghus/depot der tages tilløb til nu. 

 

 

Tak til alle deltagere 

Borum Forsamlingshus bestyrelsen 

 

www.borumforsamlingshus.dk 
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Forsamlingshuset er optaget ! 

 

Borum Forsamlingshus er en selvejende institution. D.v.s. ingen 

offentlige tilskud. 

Huset er byens samlingssted og bliver brugt flittigt til møder og 

fælles arrangementer. 

 

Det er ikke gratis at have et stort hus - så det skal lejes ud mange 

weekends. Det hele styres i husets kalender, hvor man altid kan se 

hvornår der er ledigt. 

 

Find kalenderen på www.borumforsamlingshus.dk/Booking eller ring 

på 5141 6056. 

 

Dette er ikke en reklame men en opfordring til at tænke godt fremad 

og få booket huset adskillige måneder før du skal bruge det. Så kan 

du være sikker på at holde din næste fest eller arrangement i byens 

hus. 
 

 

Venligst bestyrelsen 
 

 

 

 
Billede fra Loppemarkedet den 8. september, (www.borum-by.dk).
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Nyt fra Lyngby Menighedsråd 
 

Første etape af ændringen af belægningen på gangarealer på 

Lyngby kirkegård er nu tilendebragt. Det betyder at der nu er 

Slotsgrus på indgangen fra lågen og frem til kirken, og fra kirken 

og hen til Birum/ Kapel, ligeledes er stenbelægningen langs med 

Birum også udført. Næste etape omfatter strækningen fra Kirken 

frem til lågen til sognegårdshaven, den vil blive iværksat snarest. 

 

Orienteringsmøde om valg til Menighedsråd 
Dette møde blev holdt i Sognegården d.11/9 vi havde inviteret til 

Spisning, og havde sørget for en overraskelse, som bestod i 

naturvejleder Jan Kærgaard som fortalte om flora og fauna i og 

omkring Lyngby. Der var mødt 32 personer op ”Flot” Lotte startede 

med at fortælle om Menighedsrådets arbejde og om hvad eventuelt 

nye medlemmer gik ind til. Derefter gik vi over til spisningen som 

bestod af dejlig Lasagne med grøn salat til som Gudruns datter havde 

lavet. Efter spisningen orienterede Leif om Hvorfor det er bydende 

nødvendigt at vi får valgt et nyt Menighedsråd, og under den 

efterfølgende runde meldte der sig to personer der gerne ville stille 

sig til rådighed for rådet. Det er Kirsten Bønløkke og Dorthe Krog 

Nielsen, således mangler vi nu kun en enkelt kandidat til rådet, men 

vi vil gerne have to til fire suppleanter som ad hoc kan deltage i 

udvalgsarbejde i rådet. 

Hvis man har lyst til at gøre et stykke arbejde for sognet og 

Sognegården, kan man melde sig til Leif Degn som er 

valgudvalgsformand, eller en anden fra rådet inden 2. Oktober. 

 

Leif Degn 

Lyngby Menighedsråd. 
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Højskoleaften i Faarup-Sabro sognegård 

Torsdag d. 1. november kl. 19.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sognepræst (og bispekandidat) 

Tine Lindhardt, Odense 

fortæller om 

Bibelens kvinder 

Aftenen indledes med spisning, derefter foredrag 

Pris for aftenens arrangement incl. middag og kaffe kr. 60.- 

Tilmelding i perioden 4.10.12  - 25.10.12 til: 

Sonja Jensen på tlf. 86948716 

eller   Lisa Sørensen på tlf. 86243901 

 

Husk at melde afbud senest deadline, da vi ellers ser os nødsaget til at 

opkræve aftenens beløb kr. 50,- 

 

Med venlig hilsen 

Højskolesamarbejdet 
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FILMKLUBBEN KØRER IGEN! 
 
 
KRYDS DERFOR ALLEREDE NU FØLGENDE SØNDAGE 
AF I KALENDEREN OG HYG DIG/JER MED EN GOD 
FILM I FORSAMLINGSHUSET. 
 
SØNDAG 4. NOV 
 
SØNDAG 2. DEC 
 
SØNDAG 6. JAN 
 
SØNDAG 3. FEB 
 
SØNDAG 3. MAR 
 
VI SES I FORSAMLINGSHUSET. PROGRAM FØLGER 
I NÆSTE SOGNEBLAD. 
 

NIKOLAI OG MORTEN
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Efterår er læsetid og biblioteket har 

masser af læsestof. 

 
Her er et par godbidder til lænestolen! 
 
 
Balzac og den lille kinesiske skrædderinde – en gribende 
fortælling om kærlighed og litteratur. 
 
Poetisk og betagende skildring af to unge kinesiske mænds 
genopdragelse under kulturrevolutionen i Kina. Vi er langt ude i 
de kinesiske bjerge nær Tibet. De unge mænd er børn af 
folkefjendtlige forældre under Mao og skal derfor genopdrages 
hos nogle hårdt arbejdende, primitive bjergbønder. Det lyder 
trist, men det er det ikke! Violinspil og historiefortælling redder 
dem fra det hårde arbejde og opdagelsen af en hemmelig 
kuffert med klassisk litteratur og forelskelsen i en yndig lille 
skrædderinde ændrer deres liv for altid. 
 
Læs Sijie Dai’s roman Balzac og den lille kinesiske 
skrædderinde og se filmen! 
 
 
Den amerikanske sømand af Karsten Lund 
 
Et skib forliser ved Skagen og en mørkhåret amerikansk 
sømand reddes, et barnløst par får en søn, der ikke ligner dem 
selv. Den amerikanske sømand forsvinder på uforklarlig vis, 
kun strandfogeden forsøger at efterforske hans forsvinden.  
Krøniker om slægter fortæller Skagens historie forunderligt og 
underholdende, og sømanden? Han går igen i klitterne! 
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Mary Ann Shaffer: Guernseys litterære kartoffeltærteklub -  
er en brevroman, som foregår på øen Guernsey i Den 
engelske kanal i 1946. 
En ung forfatter Juliet Ashton har fået stor opmærksomhed 
med bogudgivelsen af nogle humoristiske klummer, hun havde 
succes med under krigen. En dag får hun et brev fra en mand, 
der bor på Guernsey. Han skriver, at han ejer en bog, som 
Juliet tidligere har ejet og spørger om hun kan give ham 
navnet på en god boghandler i London. 
Brevet bliver begyndelsen på en korrespondance, som snart 
inddrager resten af Guernseys Litterære Kartoffeltærteklub. 
Den lille ø blev besat af tyskerne i sommeren 1940 og først 
befriet i sommeren 1945. Det litterære selskab blev skabt en 
nat, hvor nogle naboer havde spist en illegal pattegris og var 
kommet for sent til spærretiden. Den opvakte Elizabeth 
forklarede den tyske patrulje, der tog dem, at de var blevet så 
opslugt af den herlige litteratur, at de havde glemt tiden; og så 
var de jo nødt til at lave en læseklub for ikke at blive afsløret. 
Men gris var kun på menuen, når man kunne snyde 
besættelsesmagten (på en kostelig og indviklet måde), og det 
litterære selskabs sædvanlige spise var en tærte af 
kartoffelskræller.  
 
 
Vi ses på biblioteket! 
Der er åbent mandag fra 14 -18 og onsdag fra 10 - 15.  
Desuden torsdag fra 16 -19 og lørdag fra 10 -13 med frivillig 
bemanding. 
 
Venlig hilsen og god læselyst 
 
Karen Marchman 
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Nyt fra Sabro Biblioteks Venner 
 

Den ordinære generalforsamling i Sabro Biblioteks Venner er lige 

overstået. 

Bodil Smidt, der har været kasserer siden foreningens start, havde valgt at 

stoppe, det samme gjaldt for Vagn Bødker – stor tak til begge for 

indsatsen. Mogens Liebergreen og Peter Fredsbo Andersen blev nyvalgt 

til bestyrelsen, mens Bodil Smidt blev revisorsuppleant, resten var 

genvalg. 

Bestyrelsen har siden konstitueret sig med Peteer Fredsbo Andersen som 

kasserer, Lis Lave sekretær, Mogens Liebergreen næstformand og Lone 

Hansen formand.  
 

Hjælp til brug af pc: 
En af vores frivillige Lone Kirkegaard vil gerne tilbyde hjælp ved 

computeren. Det kan være brug af Nem-id, kontakt til det offentlige og 

lignende. Lone har vagt torsdag den 18. oktober og lørdag den 17. 

november.  
 

Strikkecafe:  

på biblioteket den første torsdag i hver måned fra kl. 19-21. Det koster 20 

kr. pr. gang at deltage og man kan selv medbringe kaffe og te. Ved næste 

arrangement den 4. oktober er der kage til kaffen. Mandag den 12. 

november er der skumringstime kl. 19, et arrangement i Foreningen 

Nordens tegn, hvor der læses samme tekst i hele norden. 

Vi håber du/I har lyst til at benytte nogle af de forskellige tilbud vores 

forening har programsat.  

Har du ideer til noget, du synes foreningen skal lave modtages de med 

tak. 
 

Udstilling: 

Har du noget, du gerne vil vise andre, er det muligt at lave mindre 

udstillinger. Lav en aftale med vores bibliotekar Karen Marchman.  

Frivillig betjening af biblioteket torsdage kl. 16-19 og lørdage kl. 10-13.  

 

På Sabro Biblioteks Venners vegne 

Lone Hansen 
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Mest  for  børn 
 
 

 
Helliget vorde dit navn 

 

At folde hænderne og sige 

så stort et navn som Gud, 

det føles lidt som at bestige 

et bjerg og kigge ud. 

 

For navnet Gud er helt forskelligt 

fra det vi andre har, 

men bliver det store ord for helligt, 

så kalder vi dig Far. 

 

Du er jo den, der altid våger 

med verden i din favn. 

Hvor vore tanker kun er tåger, 

der bor du i dit navn. 

 

Guds navn er anderledes end vore navne, for Gud er anderledes end 

os. Der er mange, der hedder Søren, og mange der hedder Sofie, men 

der er kun én, vi kalder Gud. Guds navn er helligt, og når vi nævner 

navnet, nærmer vi os det hellige – men ingen af os ved helt, hvad det 

er – kun at det er godt og at vi og verden ikke var til, hvis ikke Gud 

var til.
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Guds Prædiken 

skrevet af 16 årig praktikant hos præsten 

* 
 

Nu vil jeg snakke forskellige ting om Gud og hvad han gør for os – 

menneskene. Jo, ser i. Uden Gud den almægtige, havde vi været intet. 

Han skabte os, jorden, dyrene, og universet. Der er mange som ikke 

tror på Gud, ateister for eksempel. Men når de vantro kommer ud for 

en ulykke, en overraskelse, eller noget godt, så siger den ulykkelige: 

Red mig Gud! Amen! Den overaskede: Åh Gud! Amen Og den 

heldige: Tak Gud! Amen. Alle er troende. Det er respektløs at tænke 

på at han ikke findes. Vi er så små i forhold til universet – galaxen. 

Vi aner jo ikke noget, vi TROR. Gud ved. Han skabte først manden, 

så damen og bum bum – menneskeheden udbredte sig. Noah byggede 

sin ark, Judas forrådte, Moses hjalp jøder osv. Nu står vi her i dag, 

hvor vi endelig har alt. Men vi siger ikke tak til ham? I de hårde tider 

vil vi have fat i ham, men nu hvor vi har det så godt, er han nærmest 

blevet ligegyldig for os? Vi skal ændre os, vi skal blive som vi var 

før! Vi skal takke Gud for det, han har givet os. Vi skal takke for at 

han hjalp os. Vi skal takke for at han lavede os.  

 

Guds veje er uransagelige siger man, men forstår man? Det tror jeg 

ikke. Folk vil have guld og grønne skove. Selvfølgelig er der ingen 

som vil være fattige eller syge, men et faktum er, at vi ofte bliver 

syge, eller fattige her i livet. Du får ikke bare alting foræret. Som 

Jesus sagde til Peter: Du skal huske at kebaben skal altid vende mod 

øst, når du steger den. De ord siger meget om os, og hvordan vi er 

som mennesker. Til dem som ikke forstår citatet, så er kebaben os, og 

østen er de problemer vi får i livet og steger betyder at bekæmpe 

problemerne. Det kan være du sidder på din fede røv og beder til 

Gud, i håb om han vil høre dine bønner om at blive tynd, men nej,  
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Gud fungerer ikke sådan. Han giver dig styrke og stærk mentalitet. 

Han er ikke en tryllekunster! Selvfølgelig vil han ikke bruge sine 

kræfter på at en enkel person kan blive tynd? Nix. Det deres egen 

skyld, at de ikke vælger lytte til Gud.     
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Pastor Madsens klumme 

 
 

 

Mor: Hvis en myre kunne tænke på Gud, hvordan tror du så, den 

tænker, Gud ser ud? 

 

- ?? 

 

Mor: Jeg tror, den tænker sig Gud som det bedste, den kender, og det 

må være en stor, flot myre. 

 

- Gud ligner da ikke en myre? 

 

Mor: Nej, selvfølgelig ikke. Men myren, som jo kun har et myrehoved 

at tænke med, den tror det måske. Hvordan så med en hareunge, 

hvordan tror du, den tænker, Gud ser ud? 

 

- Som en hare måske? 

 

Mor: Ja, det er slet ikke umuligt. Det bedste og dejligste en hareunge 

kender, er uden tvivl en haremor. Og så er det jo meget rimeligt, om 

den tænkte, at Gud er verdens allerbedste haremor. Vi mennesker 

tænker også næsten på samme måde. 
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Hvad gør man? 
  

Fødsel 

Er moderen gift, skal fødsler og faderskab ikke anmeldes. 

Er moderen ugift skal der afleveres en Omsorgs- og 

ansvarserklæring til præsten senest 14 dage efter barnets 

fødsel. Omsorgs- og ansvarserklæringen findes på 

www.personregistrering.dk – eller fås hos præsten. 
 

Dåb 

Kontakt sognepræsten i god tid. Navngivelse skal finde sted 

senest 6 måneder efter barnets fødsel. 
  

Navngivning 

Anmeldelse af navn sker til sognepræsten inden barnet fylder 

6 mdr. 
  

Vielse 

Kontakt sognepræsten for tid og sted og vielseskontoret i den 

kommune, hvor man bor, for udstedelse af prøvelsesattest. 
  

Dødsfald 

Anmodning om begravelse/ligbrænding foretages snarest til 

sognepræsten i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. 
 

Udmeldelse  

Når man melder sig ud af Folkekirken fraskriver man sig 

retten til kirkelig betjening. Ved udmeldelse bør man 

orientere sine nærmeste pårørende herom. 
  

Blanketter 

Diverse blanketter fås på: 

www.personregistrering.dk 
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Kirken er åben i dagtimerne 

Lyngby Kirke er åben hver dag fra kl. 9.00-21.00. 

Borum kirke er åben hver dag fra kl. 9.00 - 17.00. 

Man kan gå ind i det smukke kirkerum, sætte sig i stilhed, i 

refleksion eller bøn. 

Man er også velkommen til at tænde et af fyrfadslysene i 

lysfadet. 

 

Mandag er kirkernes lukkedag 

Kirkerne er lukkes alle mandage og personalet har fridag. 

Derfor kan der ikke foretages handlinger fra Borum og Lyngby 

kirker på mandage. 

  

Kirkekaffe 

Efter hver højmesse i Borum Kirke er der kaffe og småkager i 

våbenhuset. 

  

Hjemmealtergang 

Er man forhindret i at komme til gudstjeneste i kirken pga. alder, 

sygdom, svagelighed eller lign., er man velkommen til at 

kontakte præsten og aftale nadver i hjemmet eller på sygehus. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Århus Folkekirkelige Informationstjeneste 

Fast sendetid på TV2, fredag formiddag 11.00 – 11.30 

med udsendelsen ”Tro på”. 

Udsendelserne bliver efterfølgende lagt på internettet. 

 

Hjemmesider 

Lokalhistorisk arkiv www.borum-lyngby.dk 

Borum Borgerforening www.borum-by.dk 

Borum Forsamlingshus www.borumforsamlingshus.dk 

Lyngby Beboerforening www.lyngbyj.info 

Kirken   www.folkekirken.dk 
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Kirkebil 

Ældre og gangbesværede, der har vanskeligt ved at komme til 

kirkelige handlinger, kan træffe aftale om gratis transport til og fra 

kirke med tjenestehavende præst. 

Vini Madsen, 8694 8302 

Elise M. Wejse, 2179 4372 

 

Husk! 

Det er ingen ulejlighed at ringe til præsten, hvis man har behov for 

denne, evt. ved en hjemmealtergang eller blot ved en samtale. Det 

samme gælder ved indlæggelse på sygehuset, kontakt mig venligst, 

hvis mit besøg ønskes, da jeg ikke automatisk får besked fra 

sygehuset. Vini Madsen 

 

 

Menighedsrådsmøder 
 

Borum:  

Torsdag d. 11. oktober 

Mødet holdes kl.15.00 i Kirkehuset. 

Lyngby:  

Onsdag d. 10. oktober 

Mødet holdes kl.18.30 i Lyngby Sognegård. 

Redaktion 

Lone Hansen, Vibeke Højen og Vini Madsen (ansv.) 
 

Deadline for næste Sogneblad 

Lørdag d. 20. oktober. 

Sognebladet udkommer hver måned – dog ikke i juli. 
 

Manuskripter  

Afleveres i A4, skriftstørrelse 18, wordfiler eller PDF til 

Vibeke Højen, Langelinie 46, vh@gefiber.dk 

Venligst undgå anvendelse af mere end 2-3 billeder pr 

reportage. Billederne skal være tilpasset word (max 100 dpi). 
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Kirkernes adresseliste 
 
Sognepræst  
Vini Madsen 
Borum Byvej 4, Borum 
8471 Sabro 
Tlf. 8694  8302 
lvpm@km.dk 
 
Graver ved Borum kirke 
Jørn Hansen 
Tlf. 8694 8974  
  
Kirketjener  
Borum kirke 
Karin Klüver Hyldahl 
Tlf. 8696 0281 / 41141507 
karinhyldahl@hotmail.com 
  
Graver ved Lyngby kirke 
Herluf Karlsen 
Tlf. 2298 5300 
  
Kirketjener  
Lyngby kirke 
Gudrun Thorsell 
Tlf. 2561 7477 
  
Kirkeværge  
Borum kirke 
Betty Jensen  
Højagerparken 1, 8471 Sabro 
Tlf. 8694 8762 
  
Kirkeværge  
Lyngby kirke 
Finn Brøner  
Yderupvej 21, 8381 Tilst  
Tlf. 2311 3181

 
Kirkesanger   
Borum og Lyngby kirker 
Lone Boyd 
Tlf. 2621 6764 
  
Organist  
Borum og Lyngby kirker 
Poul Rosendal 
Tlf. 2175 8537 
  
Menighedsrådsformand   
Borum kirke 
Knud N. Mathiesen 
Sigridsvej 32, 8220 Brabrand  
Tlf. 8625 1108 / 2026 3133 
kmih@mydsl.dk 
  
Menighedsrådsformand   
Lyngby kirke 
Lotte Damsgaard Kehlet 
Lyngbygårdsvej 43 D, Lyngby,  
8220 Brabrand.  
Tlf. 8626 4616  
lottedkehlet@gefiber.dk 
  
Lyngby sognegård 
tlf. 8626 4420 (mønttlf. i 
garderoben) 
 

Formand for Sognegården:  
Arne Møller Andersen 
Glamhøjvej 6, Lyngby,  
8220 Brabrand 
Mobil: 2256 6050 
Reservation af sognegården 
bedes så vidt muligt ske via 
mail: amoeller@gefiberpost.dk 
Regler for udlån kan ses på 
www.lyngbyj.info 

 
Husk: Mandag er kirkernes 

lukkedag. 


