
Kære Lyndby-borger
Traditionen tro er her årets aktivitetskalen-
der for Lyndby By- og Bådelaug, Lyndby Havn 
og Lyndby Kulturforening. Der er noget for 
enhver smag og mange muligheder for sam-
vær med andre fra byen. Nogle aktiviteter 
udføres i fællesskab, og andre står kun én af 
foreningerne for. 
Der udsendes invitation i god tid til alle 
aktiviteter. Det sker på mail og på de to 
foreningers hjemmesider:

www.lyndby.com og 
www.lyndbykultur.dk
Du kan også blive medlem af Face-
book-gruppen: lyndby by og bådelaug.

Vi opdaterer løbende vores arrangementer, 
og sender med jævne mellemrum nyheds-
breve m.v. til vores medlemmer. 

Vil du følge med, er det vigtigt at du 
sikrer dig, at vi har din e-mailadresse.

Lyndby By- og Bådelaug har eksisteret i mere end 75 år 
og har altid været det naturlige samlingspunkt omkring 
såvel festlige aktiviteter og samspil med Havnen som 
lokale opgaver i forbindelse med kommunale anliggender, 
gadekær, vej, lys, trafik etc.

Lyndby Havn er en privat havn, hvor alle medlemmer af 
Lyndby By- og Bådelaug kan leje en bådplads. Den er også 
årets samlingssted og midtpunkt sommeren igennem, og 
med mellemrum i vinterhalvåret, når de vovefulde vinter-
badere tager sig en dukkert fra badebroen.

Lyndby Kulturforening blev startet i 2007 og har til formål at arrangere kulturelle 
aktiviteter, der kan styrke fællesskabet og være samlingspunkt for de mange aktive og 
virkelystne sjæle, vi har i vores by.

Det er ikke dyrt at være medlem
Medlemskab koster 200 kr. om året pr. husstand. 
Du indmelder dig via vores hjemmeside www.lyndby.com eller ved 
at kontakte vores kasserer, Bent Nielsen, på tlf. 4052 9963 eller e-
mail kasserer@lyndby.com.

Lyndby Havn kan kontaktes på e-mail kontakt@lyndbyhavn.dk

Medlemskab koster 100 kr. om året pr. person.     
Du indmelder dig/fornyr kontingent ved indbetaling til 

Nordea: Reg.nr. 0333 Konto 2551 527 746.
eller kontakt kasserer Jens Mogensen, tlf: 4640 0414.
HUSK at anføre navn, adresse og e-mail.
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 Aktivitetskalender 

2023
LYNDBY BY- OG BÅDELAUG  
LYNDBY KULTURFORENING
& LYNDBY HAVN 

Er du medlem ?   
Du kan se på bagsiden, hvordan du 
betaler kontingent til foreningerne.

Vi glæder os til at se dig og din familie !

LYNDBY HAVN

Om os



 Januar
Søndag 1.   Nytårskur på Havnen kl. 12 (LH)
Søndag 8.   Nytårskur (LKF)
Torsdag 26.   Folkekøkken (LBB) 

 Februar
Søndag 19.  Fastelavn  (LBB)
Lørdag 25.  Vinterfest  (LBB)  
Mandag 27.   Folkekøkken  (LBB og LKF)

 Marts
Torsdag 16.   Medlemsmøde Lyndby Havn  (LH)
Tirsdag 21.   Generalforsamling Lyndby By- og Bådelaug
Torsdag 23.   Generalforsamling Lyndby Kulturforening
Tirsdag 28.   Folkekøkken  (LBB og LKF)

 April        
Lørdag 15.  Kør-selv-tur til Willumsens Museum 
  i Frederikssund  (LKF) 
Søndag 23.   Bådisætning  (LH)
Søndag 30  Folkekøkken  (LBB og LKF)  

 Maj
Onsdag 24. Arbejdsaften på Havnen  (LH)
Søndag 28.   Markedsdag   (LBB)

             

 Juni                                                                                                   
Torsdag 8. Kør-selv-tur til Jernbanebyen/
  Den gule By i København (LKF)
Fredag 23.  Sankt Hans  (LBB)LY
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Trop op ! Vi se
s !

Tag del !
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Husk at betale kontingent inden
15. februar

Tag d
in 

nabo med !

 Juli       God sommer til alle

 August   
Lørdag 12.    Sommerfest med revy  (LBB)

 September 
Tirsdag 5..  Arbejdsaften på Havnen  (LH)
Dato følger  Bustur “Ud i det blå”  (LKF)

 Oktober 
Dato følger  Egholm Museum (LKF)
Søndag 29.   Bådoptagning  (LH)
    

 November 
Fredag 3.   Andespil  (LBB)
Dato følger  Kunstudstilling  (LKF)

 December
 Søndag 3.  Tænding af juletræ  (LBB)

 2024
Fredag 5.1.   Nytårskur på Lyndby Havn kl. 12  (LH)


