
Oplevelse og samvær gennem vandring 
det er sundt og det er sjovt 

 

 

 

 

 

Lørdagsture 
Prøv en kort tur i godt selskab. I godt selskab kan du gå længere, end du tror, og du vil 

opleve, at selv i din nærmeste omegn er der listige stier og interessante steder, du ikke 

kender. Tag blot travetøjet på, og mød op på stationen, og se efter en flok glade mennesker 

med rygsæk! 

Tilmelding er ikke nødvendig, og du behøver ikke at være medlem. Turene varer 2-2½ time, 

og længden er 6-8 km. Vi holder en lille pause undervejs, så tag lidt forfriskning med og 

noget at sidde på. Pris: 5 kr. for medlemmer og 10 kr. for ikke-medlemmer. 

Leder: Turlederens navn og telefonnummer er angivet i sidste kolonne. 

 

Lørdagsture begynder kl. 14.00, starter og slutter samme sted. 

 

6/9: Skovbrynet st. Aldershvile Slotspark og 

   Bagsværd Sø Ronny Honoré,  3927 3920 

13/9: Humlebæk st. Kysttur med udsigt Ole Seindal,  2249 2507 

20/9: Holte st. Søllerød Marianne Ottesen,  4046 3354 

27/9: Nærum st. Rundt om Nærum Conny Rom Petersen,  2143 4956 

4/10:  Farum st.  Farum Sø og Præstemosen  Ole Seindal,  2249 2507 

11/10: Lyngby st. Bytur i Lyngby Ronny Honoré,  3927 3920 

18/10: Birkerød st. Dumpedalen og Bistrup Hegn Søren P. Petersen,  2627 4289 

25/10: Skodsborg st. Skodsborg/Frydenlund Ole Seindal,  2249 2507 

1/11: Brede st. Mølleåen Bent Rasmussen,  2168 9081 

Dansk Vandrelaug 

Lyngby Afdeling 

Illustrationer © 2014 Erik Bay 
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Øvrige ture og arrangementer 
 

Fredag, 5/9: Byudvikling i Lyngby 
Vi ser på, hvad der er sket i Lyngby de seneste 

år, og hvad der pågår og er undervejs: Kanal-

vejsprojektet, DTU og letbanen. Vi holder en 

frokostpause undervejs. Tur: ca. 11 km. Fra: 

Lyngby st. kl. 10.00. Til: Lyngby st. kl. 13.00. 

Pris: 10 kr.,ikke-medlemmer 20 kr. Leder: Per 

Bak Olesen, 2057 5671. 

 

Søndag, 7/9: En tur på Metrocityringen, en 

bytur 
Der er nu gået et år, siden vi sidst gik en tur på 

Metrocityringen, og der er sket en masse siden. 

Vi ser på hullerne til stationerne, og turlederen 

fortæller om, hvad der sker nede i undergrunden. 

Tur: ca. 22 km. Fra: Nørrebro st. kl. 9.00, For-

hallen. Til: Nørrebro.st. kl. 14.00. Pris: 10 

kr.,ikke-medlemmer 20 kr. Leder: Per Bak Ole-

sen, 2057 5671. 

 

Lørdag, 13/09: Ganløse - Klampenborg 

Dette er en tur i rask tempo ca. 6 km/t. Turen vil 

fortrinsvis gå langs Mølleåen (kanal) til Strand-

møllen og herfra gennem Dyrehaven til Klam-

penborg st. Bus 334 kan benyttes fra Farum st. til 

Ganløse. Tur: 40 km. Fra: Ganløse Gadekær kl. 

8.45. Til: Klampenborg st. kl. 17.30. Pris: 10 

kr., ikke-medlemmer 20 kr. Leder: Hans Jørgen-

sen, 2560 8960. 

Søndag, 14/9: Svampetur 

Atter i år har Gentofte afdeling og Lyngby afde-

ling en svampetur til Gribskov. Det er på det 

tidspunkt, hvor kantarellerne er ved at være fær-

dige, men til gengæld er der chancer for at finde 

rørhatte. Når spiselige svampe er fundet, vil vi 

tilberede dem over bål og spise en lækker svam-

pestuvning. Et glas rødvin bliver det også til. 

Tur: Alt efter, hvor langt vi skal gå efter svampe. 

Fra: Kagerup st. kl. 10. Til: Kagerup St. kl. ? 

Pris: 30 kr. ikke-medlemmer 40 kr. Ledere: Erik 

Bay, mobil på turen 3013 9646 og Finn Larsen i 

samarbejde med Pina og Christian Lauritzen fra 

Gentofte afdeling.  

 

Søndag, 14/9: Dyrehavens vandrere 

Gå med på vores månedlige vandreture i den dej-

lige gamle dyrehave, hvor vi følger dyre- og 

plantelivet på skiftende årstider. Vi går forskelli-

ge ruter, således at vi får set alle de dejlige ste-

der. Vi holder en lille pause undervejs. Tur: 8-9 

km. Fra: Klampenborg st. kl. 14.10. Til: Klam-

penborg st. kl. 16.00. Pris: 10 kr., ikke-

medlemmer 20 kr. Leder: Bent Rasmussen, 

4588 3665 / 2168 9081. 
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Lørdag, 20/9: Gentoftes grønne oaser 
Vi starter ved Gentofte Station og går rundt om 

Gentofte Sø, videre til Bernstorff Slot og Have. 

På vej mod kysten går vi gennem Forstbotanisk 

Have og Charlottenlund Slotshave. Via Skovs-

hoved passerer vi de Engelske Rækkehuse. I 

G.N. Brandts Have holder vi en pause, inden tu-

ren går videre gennem Ellemosen til Ordrupkrat 

og Ermelunden. På vej tilbage til Gentofte Stati-

on kommer vi forbi Hundemosen. 

Tur: 22 km. Fra: Gentofte st. kl. 10.00. Til: 

Gentofte st. kl. 17.00. Pris: 10 kr., ikke-

medlemmer 20 kr. Leder: Kirsten Poulsdatter og 

Jens Jacob Haugaard, 2166 6669. 

 

Søndag, 21/9: Vandrernes dag, lang tur 

Vi starter og slutter ved Lyngby Station. Under-

vejs besøger vi Lyngby Sø, Sorgenfri slotspark, 

Brede Bakker, Mølleåen, Egekrogen, Frilands-

museet, Frieboeshvileparken. Turen krydres med 

historier fra lokalhistorien. Undervejs mødes vi 

på Frilandsmuseets festplads kl. 14 med de korte 

ture til fælles kaffepause.  

Tur: 17,5 km. Fra: Lyngby st., kl. 9.00. Til: Ca. 

kl. 16.00, samme sted. Pris: Gratis. Leder: Søren 

P. Petersen, 2627 4289. 

 

Søndag, 21/9: Vandrernes dag, kort tur 

Vi starter og slutter ved Lyngby Station. Turen 

starter langs Lyngby Sø, og vi ser også Sorgenfri 

kirkegård og Sorgenfri slotspark. Undervejs mø-

des vi på Frilandsmuseets festplads kl. 14 med de 

andre ture til fælles kaffepause.  

Tur: ca. 7-8 km. Fra: Lyngby st., kl. 12.00. Til: 

Ca. kl. 16.00, samme sted. Pris: Gratis. Leder: 

Bent Rasmussen, 4588 3665 / 2168 9081. 

 

Søndag, 21/9: Vandrernes dag, motion uden 

recept, Frilandsmuseet 

Turen henvender sig til deltagere, der af forskel-

lige årsager har nedsat gangfunktion.Vi går i et 

meget roligt tempo og holder en pause undervejs. 

På Frilandsmuseet holder vi kaffepause kl. 14 

med de øvrige vandrere. 

Tur: ca. 3-4 km. Fra: Frilandsmuseets hoved-

indgang, Kongevejen 100, Lyngby, kl.13.00. Til: 

Samme sted kl. 15.00. Pris: gratis. Leder: Birgit 

Ahnfeldt-Mollerup, 3967 0751. 

 

Fredag, 26/9: Rundtur på Christianshavn  
Vi skal både høre om Christianshavns historie og 

se på, hvad der sker på Christianshavn netop nu. 

Vi vil komme ud i alle hjørner af Christianshavn 

og stikker hovedet indenfor i et par kirker, hvis 

de er åbne. Vi holder en frokostpause undervejs. 

Tur: ca. 8 km. Fra: Christianshavn st. kl. 10.00. 

Til: Christianshavn st. kl. 13.00. Pris: 10 kr., ik-

ke-medlemmer 20 kr. Leder: Per Bak Olesen, 

2057 5671. 

 

Søndag, 28/9: Ørestaden frem og tilbage 
Vi starter i Ørestad Nord og går gennem Ørestad 

City til Ørestad Syd. Derefter går vi ad andre ve-

je, tilbage til hvor vi startede. Vi ser på de bygge-

rier, der allerede er bygget, og turlederen fortæl-

ler om planlagte byggerier. 

Tur: ca. 15 km. Fra: Islands Brygge st. kl. 

10.00. Til: Islands Brygge st. kl. 14.15. Pris: 10 

kr., ikke-medlemmer 20 kr. Leder: Per Bak Ole-

sen, 2057 5671. 
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Fredag, 26/9: Rundtur på Christianshavn  
Vi skal både høre om Christianshavns historie og 

se på, hvad der sker på Christianshavn netop nu. 

Vi vil komme ud i alle hjørner af Christianshavn 

og stikker hovedet indenfor i et par kirker, hvis 

de er åbne. Vi holder en frokostpause undervejs. 

Tur: ca. 8 km. Fra: Christianshavn st. kl. 10.00. 

Til: Christianshavn st. kl. 13.00. Pris: 10 kr., ik-

ke-medlemmer 20 kr. Leder: Per Bak Olesen, 

2057 5671. 

 

Søndag, 28/9: Ørestaden frem og tilbage 
Vi starter i Ørestad Nord og går gennem Ørestad 

City til Ørestad Syd. Derefter går vi ad andre ve-

je, tilbage til hvor vi startede. Vi ser på de bygge-

rier, der allerede er bygget, og turlederen fortæl-

ler om planlagte byggerier. 

Tur: ca. 15 km. Fra: Islands Brygge st. kl. 

10.00. Til: Islands Brygge st. kl. 14.15. Pris: 10 

kr., ikke-medlemmer 20 kr. Leder: Per Bak Ole-

sen, 2057 5671. 

 

Lørdag, 4/10: 50 km for de seje, del 1 

Turen går nord om Furesøen, langs Hestetangs-

åen, Bastrup Sø, Ganløse Egede, Ganløse, Gan-

løse Ore, Værløse Flyveplads, Hareskovene, 

Frederiksdal Storeskov, Kollelev Mose. Turen er 

arrangeret i samarbejde med 1. Holte Gruppe, 

Det Danske Spejderkorps. Spejderne får en gang 

om året tilbuddet om at gå sig til et 100 km-

mærke. For at få mærket skal de inden for 36 ti-

mer gå 100 km. De går sammen med os 50 km, 

og dagen efter går de 50 km med spejdergruppen. 

Medlemmer af DVL er velkomne til at gå med 

også om søndagen – aftal detaljerne med lederen. 

Tur: 50 km. Fra: Holte st. kl. 8.00. Til: Holte st. 

ca. kl. 20.00. Pris: 10 kr., ikke-medlemmer 20 

kr., spejdere: gratis. Leder: Søren P. Petersen, 

2627 4289. 

 

Lørdag, 4/10: Natur og Kunst ved Fredens-

borg 

Efter en vandring i området Grønholt Vang skal 

vi besøge Birgitte Sandvik og hendes dejlige gal-

leri, se www.overdrevhus.dk og 

www.birgittesandvik.dk. Vi har før besøgt Bir-

gitte og set hendes galleri og værksted i hendes 

skønne hus i Virum, og dette besøg bliver endnu 

mere fantastisk. Husk forfriskning til pausen. 

Tur: ca. 10-15 km. Fra: Grønholt st. kl. 13.00. 

Til: Grønholt st. kl. ? Pris: 10 kr., ikke-

medlemmer 20 kr. Leder: Birgit Højmark, 

2030 5163. 

 

Søndag, 5/10: 50 km for de seje, del 2 

Deltagelse på denne tur forudsætter, at du har 

gået med på del 1 den 4/10 og har klaret dig gen-

nem turen uden problemer. Detaljerne om møde-

sted m.m. aftales med turlederen den 4/10. Turen 

går gennem Jægersborg Hegn, Jægersborg Dyre-

have og rundt om Furesøen. Turen er arrangeret i 
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samarbejde med 1. Holte Gruppe, Det Danske 

Spejderkorps. 

Tur: 50 km. Fra: Havarthigården kl. 6.00. Til: 

Havarthigården ca. kl. 20.00. Pris: gratis. Leder: 

Søren P. Petersen, 2627 4289.  

 

Tirsdag, 7/10: Motion uden recept – Friebo-

eshvile 

Turen henvender sig til deltagere der af forskelli-

ge årsager har nedsat gangfunktion. Vi går i et 

meget roligt tempo og holder en pause undervejs. 

Tur: ca. 3 km. Fra Sorgenfri st. (oven for trap-

pen) kl.14.30. Til: Sorgenfri st., kl.16.30. Pris: 5 

kr. Leder: Birgit Ahnfeldt-Mollerup, 3967 0751 

/ 2340 5140. 

 

Søndag, 12/10: Lyngby st.- Lyngby st.  

Turen går gennem Ermelunden til Posemandens 

hus, Ulvedalene til Eremitageslottet. Videre til 

Rådvad langs Mølleåens sydside. Vi krydser til 

nordsiden og går til Nymølle. Herefter over Run-

de bakke tilbage til Mølleåen og til Lyngby st.  

Tur: 20 km. Fra: Lyngby st. kl. 9.30. Til: Lyng-

by st. kl. 15.30. Pris: 10 kr., ikke-medlemmer 20 

kr. Leder: John Bracker Larsen, 2137 3539. 

 

Søndag, 12/10: Dyrehavens vandrere 

Gå med på vores månedlige vandreture i den dej-

lige gamle dyrehave, hvor vi følger dyre- og 

plantelivet på skiftende årstider. Vi går forskelli-

ge ruter, således at vi får set alle de dejlige ste-

der. Vi holder en lille pause undervejs. 

Tur: 8-9 km. Fra: Klampenborg st. kl. 14.10. 

Til: Klampenborg st. kl. 16.00. Pris: 10 kr., ikke-

medlemmer 20 kr. Leder: Bent Rasmussen, 

4588 3665 / 2168 9081. 

 

Tirsdag, 14/10: Planlægningsmøde 

Kom og vær med. På mødet planlægger vi Lyng-

by afdelings fremtidige ture, som skal med i 

”VandreLiv”. Alle, som har lyst til at være med, 

evt. komme med gode ideer eller måske bare hil-

se på, er meget velkomne. Vi giver en kop kaffe. 

Sted: Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Lyngby. 

Tidspunkt: kl. 19.00. Leder: Lyngby afd., 3967 

5640. 

Søndag, 19/10: Lang tur med Malmø-Lund-

Vandrerne: Skodsborg, Jægersborg Hegn og 

Mølleåen 

Turen tager udgangspunkt i Frederik 7.’s Skovs-

borg og Jægersborg Hegn. I oldtiden var området 

forholdsvis tæt befolket. Kort tid efter svenske-

krigene i 1658-1660 satte Frederik 3. og især 

sønnen Christian 5. sit præg på området. Senere i 

midten af 1800-tallet har Frederik 7. huseret om-

rådet. 

Turen fortsætter op ad Mølleåen, hvor vi ser lidt 

på nogle af møllerne, der under en gunstig mer-

kantilisme satte gang i den danske industri i 

1500-tallet. Med en kort afbrydelse under sven-

skekrigene i 1658-1660, hvor disse var i sven-

skernes hænder og blevet ødelagte, har møllerne 

fungeret, indtil vandkraften blev overflødiggjort i 

starten af 1900-tallet. Møllerne har været vidne 

til flere spændende hændelser, bl.a. mord og 

strid, som er gået ind i historien. Det mest kendte 

er det såkaldte Nymøllemord. 

På vejen tilbage til Skodsborg st. kommer vi bl.a. 

forbi Bøllemosen, som er en smuk perle i sko-

ven, og hvortil der er knyttet flere sagn og histo-

rier. Vi slutter på en grillplads tæt ved Skodsborg 

st., hvor DVL-Lyngby byder på lidt godt. 

Tur: 16 km. Fra: Skodsborg st. kl. 10:00. Til: 

Skodsborg st. kl. 16:00. Pris: 10 kr., ikke-

medlemmer: 20 kr., gæster fra Malmö-Lund-

Vandrerne: gratis. Ledere: Søren P. Petersen, 

2627 4289 og John Bracker Larsen. 

 

Søndag, 19/10: Kort tur med Malmø-Lund-

Vandrerne, Skodsborg-Rådvad-Skodsborg 

Turen går fra Skodsborg st. til Rådvad, hvor tur-

lederen vil vise lidt rundt i den lille charmerende 

by, nogen kalder den verdens ende. Derefter går 

turen videre til Stampen langs Mølleåen og til 

Bøllemosen, hvor vi finder bålpladsen, hvor 

DVL-Lyngby byder på lidt godt. 

Tur: ca. 9-10 km. Fra: Skodsborg st. kl. 10.00. 

Til: Skodsborg st. kl. 16.00. Pris: 10 kr., ikke-

medlemmer 20 kr. MLV-medlemmer er vores 

gæster. Ledere: Bent Rasmussen, 4588 3665 / 

2168 9081 og Conny Rom Petersen.  
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Søndag, 26/10: Find vej i Rude Skov, del 1 

Turen går ad små og store stier og op og ned ad 

bakke i den østlige del af Rude Skov med Find 

vej-pælene som fikspunkter. Vi nyder skoven 

med udsigter over søer og kuperet terræn. Vi skal 

også gå på ujævn skovbund, så husk solidt fod-

tøj. Sluttidspunktet er kun vejledende.  

Tur: ca. 13 km. Fra: Holte st., kl. 10.00. Til: 

Holte st., kl.ca. 14.00. Pris: 10 kr., ikke-

medlemmer 20 kr. Leder: Conny Rom Petersen, 

2143 4956.  

Søndag, 2/11: Røverhistorier i Rude Skov 
Postrøveriet i Rude Skov og andre røverhistorier 

i Rude Skov er emnet for denne ellers hyggelige 

vandretur i og omkring Rude Skov. 

Tur: 25 km. Fra: Holte st. kl. 09.00. Til: Holte 

st., kl. ca. 16.00. Pris: 10 kr., ikke-medlemmer 

20 kr. Leder: Søren P. Petersen, 2627 4289.  

 

Dagdriverbanden Lyngby 
Turene er på 10-14 km og koster 15 kr. for medlemmer og 20 kr. for ikke-medlemmer 

Kontaktperson: Dagmar Levisen, 3257 7004. 

 

Onsdag, 3/9 Sydkysten 

Tur: ca. 13 km. Fra: Jersie st. kl. 10.13. Til: 

Karlslunde st. Leder: Kjeld B Larsen, 5614 4917 

/ 2367 4525. 

 

Onsdag, 10/9 Faxe Kalkbrud 

Køb seniortillægsbillet retur Køge-Faxe Lade-

plads hjemmefra. 

Tur: ca. 15 km. Fra: Køge st. kl. 10.21 ved toget 

mod Faxe afg. kl. 10.27. Til: Køge st. Ledere: 

Ellis Jensen, 5616 9032 og Karen Groos, 

4390 8292. 

 

Onsdag, 17/9 Se under Københavns afdeling. 

 

Onsdag, 24/9: Tuel Sø 

Køb seniortillægsbillet retur Roskilde-Sorø hjemme-

fra. 

Tur: ca. 15 km. Fra: Sorø st. kl.10.46 (afgang 

Kbh H kl. 10.00). Til: Sorø. Ledere: Ellis Jen-

sen, 5616 9032 og Karen Groos, 4390 8292. 

 

Onsdag, 1/10: Rolighedsmoserne 

En tur med skov, strand og mose. 
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Tur: 15 km. Fra: Espergærde st. kl. 10.30. Til: 

Espergærde st. Ledere: Lene Køhler, 3675 6452 

og Hanne Juul, 3331 7650. 

 

Onsdag, 8/10: Ravnsholt Skov 

Tur: ca. 14 km. Fra: Allerød st. kl. 10.28. Til: 

Allerød st. Leder: Dagmar Levisen, 3257 7004. 

 

Onsdag 15/10: Se under Københavns afdeling. 

 

Onsdag, 22/10: Rude Skov med meget mere 

En tur i smukke afvekslende omgivelser. 

Tur: ca. 13 km. Fra: Birkerød st. kl. 10.23. Til: 

Birkerød st. Leder: Kjeld B Larsen, 5614 4917 / 

2367 4525. 

Onsdag, 29/10: Rundt om Sydhavnen og lidt 

mere 

En kirkegård, en park og en helt ny bydel, som vi 

også ser fra Amagersiden. 

Tur: ca. 12 km. Fra: Sydhavn st. kl.9.58. Til: 

Dybbølsbro st. Ledere: Henning Hansen , 

2881 8850. 

 

Onsdag, 5/11: Dyrehaven 

Tur: 14 km. Fra: Klampenborg st. kl. 10.09. Til: 

Klampenborg st. Leder: Dagmar Levisen, 

3257 7004. 

 
 

Vinter- og sommerferie i 2015 
 

Fredag, 6/3 – søndag, 15/3 2015: Skitur til My-

suseter i Norge  

Endnu en gang vil Lyngby afdeling i samarbejde 

med Ruby Rejser arrangere en skitur for øvede 

og begyndere til Mysuseter i uge 11, 2015. Der 

er Royal Class bus fra Danmark fredag efterter-

middag og ankomst den 7/3 om morge-

nen/formiddagen. Hjemkost den 16/3. 

På turen vil vi opleve pragtfuld natur, hyggeligt 

samvær med fælles madlavning i en rigtig tradi-

tionel norsk fjelstue. Flot langrendsterræn i og 

ved Rondane Nationalpark. 

Pris: 3.990 kr. i dobbeltværelse, tillæg for en-

keltværelse 700 kr. pr. værelse. Tillæg for værel-

se med bad/toilet 1.000 kr. pr. værelse. DVL har 

reserveret en række værelser og garanteret pris 

frem til 15. oktober 2014. Værelserne sælges ef-

ter først til mølle princippet. Er der plads kan 

man stadig tilmelde sig efter 15/10, dog er pris-

garantien bortfaldet. Hvis I har interesse i at del-

tage i denne tur, kan I rekvirere en tilmeldings-

blanket hos Lyngby afd., Erik Bay, e-mail: erik-

bay1@gmail.com eller på adressen Erik Bay, 

Grønnemose Allé 115, 2860 Søborg. Turarran-

gør: Lyngby afd. 

 

 
Irland: Kerry Way og Carrauntoohill 

Lørdag, 15/8 – mandag, 24/8 2015 

Failte (= velkommen) til den grønne ø. Vandretu-

re i afvekslende landskaber og i små byer. Ture-

ne går ad fem afsnit af The Kerry Way og over 

Irlands højeste bjerg, Carrauntoohill samt i Kil-

larney og omegn. Turene går gennem dale og 

krydser floder, går langs søer og vandfald og ad 

bjergrygge med betagende smukke udsigter. Vi 

overnatter på Guesthouses og B+B i Killarney, 

Beaufort, Cahersiveen og Waterville. 

Denne vandreferie er sammensat uden at gå på 

kompromis med at give deltagerne en helt ene-

stående oplevelse i et Irland uden for de over-

rendte turistområder. Bagagen bliver transporte-

ret, medens vi vandrer, bussen kører os til eller 

fra de enestående vandrestier. Det er derfor ikke 

nogen lavbudget eller skrabet tur, og alligevel 

alle pengene værd. Den foreløbige budgetpris er 

13.500 kr. Sæt kryds i kalenderen nu, og send os 

en e-mail, som tilkendegiver jeres interesse og 

giver os noget at budgettere ud fra. Den endelige 

tilmelding skal overholde nedenstående regler. 

Den endelige pris og et detaljeret program kom-

mer i VandreLiv nr. 6. Tilmelding fra onsdag 

5/11 kl. 09.00 pr. e-mail: KerryWay@dvl-

lyngby.dk. Tilmelding før dette tidspunkt er ikke 

mulig. Ved tilmelding oplys venligst medlems-

nummer, fuldt navn som i passet, adresse, tele-

fonnummer, e-mailadresse og fødselsår. De før-

ste 22 tilmeldinger får besked om indbetaling af 

depositum. Endelig og bindende tilmelding er 

ved modtagelse af depositum. Ledere: John 

Bracker Larsen, 2137 3539, og Søren P. Peter-

sen, 2627 4289. På vores hjemmeside 

http://www.dvl-lyngby.dk/arrangementer.html, 

viser vi løbende de sidste informationer.  

mailto:KerryWay@dvl-lyngby.dk
mailto:KerryWay@dvl-lyngby.dk
http://www.dvl-lyngby.dk/arrangementer.html
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Nyt på hjemmesiden www.dvl-lyngby.dk 
 

E-mail-service 

Tilmeld dig vores e-mail-service og få tilsendt en e-mail, når vi har nyheder eller ændringer i program-

met. Se hvordan du tilmelder dig på www.dvl-lyngby.dk. 

 

Fotoalbum 
Vi har lagt en mængde fotos fra vores ture ud på hjemmesiden i fotogallerier og albums på hjemmesiden. 

Links til vores fotos finder du på www.dvl-lyngby.dk. 
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