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LED lyskilder

- havde Sejlklubben 
KDY havde inviteret 
Isabella Hay, udveks-
lingsstudent i Kon-
gens Lyngby Rota-
ry, Trenton Mebust, 
udvekslingsstudent 
i Dyrehaven Rotary, 
Sarah  Doctor udveks-
lingsstudent i Virum 
Sorgenri Rotary og 
Alice Duarte, udvekslingsstudent i Holte Rotary en tur på Øre-
sund, så de kunne opleve Danmark set fra vandet, inden de skal 
tilbage til henholdsvis Australien, USA, Indien og Brasilien. Rota-
ry er hvert år vært for omkring 200 unge fra oversøiske lande og 
udsender samtidig 200 danske unge.
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Af Mette Henriksen, Stadsar-
kivar ved Lyngby-Taarbæk 
Stadsarkiv

LOKALHISTORIE Den konser-
vative borgmester Paul Fen-
neberg (1907-1982) havde et 
bankende hjerte for kulturen. 
Blandt hans kulturpolitiske 
initiativer kan nævnes stiftel-
sen af Lyngby Kunstforening i 
1952, hvor han var formand og 
den drivende kraft i 30 år. 

Lyngby Kunstforenings 
udstillinger på rådhuset gjor-
de stedet til et populært udstil-
lingssted. Rådhuset var det 
foretrukne udstillingssted gen-
nem en årrække, indtil kom-
munen med Fenneberg i spid-
sen i 1967 etablerede Sophien-
holm som udstillingssted.  

Blandt Lyngby Kunstfor-
enings største succeser var en 
Picasso-udstilling i 1954, hvor 
Fenneberg personligt opsøgte 

den store kunstner i Sydfran-
krig for at få hans tilladelse til 
udstillingen. Picasso have ikke 
svaret på utallige henvendel-
ser, og Fenneberg rejste der-
for selv afsted for at sikre den-
ne unikke udstilling på Lyngby 
Rådhus. 

Fennebergs største kultur-
politiske satsning var bygnin-
gen af Lyngby Stadsbibliotek 
i 1968. Stadsbiblioteket satte 
nye standarder i dansk biblio-

teksbyggeri. En af de vigtigste 
nyskabelser var, at biblioteket 
ik en stor sal til foredrag og 
arrangementer. I denne ram-
me kunne Lyngby-Taarbæk 
sætte retningen for den arran-
gementsvirksomhed, som i 
dag stadig er en vigtig del af 
bibliotekernes virke.  

Stadsbiblioteket fylder 50 år 
den 25. maj 2018. Programmet 
kan man se på lyngbybib.dk.

Lokalhistorie: 

Borgmester Paul Fenneberg
Lyngby-Taarbæks borgmester 1950-1972 Paul Fenneberg satte kommunen på det  
kulturpolitiske landkort

- er der artist talk 23. maj kl. 
17 på Gl. Holtegaard med 
billedkunstner Mette Winc-
kelmann, der med metervis af 
bemalet, broderet, sammen-
syet og fastspændt tekstil har 
iscenesat Gl. Holtegaards sen-
barokke udstillingsrum, som 
én stor totalinstallation. Der 
er begrænset antal pladser, så 
tilmelding er nødvendig på 
www.glholtegaard.dk eller tlf. 
45800878.

- afholder kommunen fra søndag den 27. maj til fredag den 1. 
juni 2018 sammen med frivillige og lokale foreninger i kommu-
nen ’Ældreugen 2018’. Ældreugen byder igen i år på mange akti-
viteter, som ældre borgere i kommunen kan være sammen om. 
Det endelige program for årets udgave af Ældreugen kan ses i 
”Det Grønne Område” og på kommunens hjemmeside fra mid-
ten af maj måned. 

- arrangerer Bygningskultur Foreningen 22. maj kl. 16.30 en 
rundvisning på tre af de nye byggerier på DTU: Ejendomskon-
toret (tegnestuen Friis & Moltke), Life Science & Bioengineering 
(Christensen & Co. Arkitekter og Rørbæk & Møller Arkitekter) og 
Skylab (Juul/Frost Arkitekter). Fælles for dem er, at de alle forhol-
der sig til Koppels plan for DTU. Arkitekt Jan Rasmussen fra Byg-
ningskultur Foreningens bestyrelse viser rundt med assistance 
fra DTU Campus. Mødested: Bygning 417 (lige over for Netto).

- er ’At have en have og skabe et 
paradis’ titlen på Salonen 17. 
maj kl. 17 på Sophienholm. 
Kunstformidler Nette Børkdal 
fortæller om hovedlinjerne i 
havekunstens kulturhistorie. 
Billetpris til udstilling og fore-
drag 100 kr. Sophienholms 
Venner 50 kr. Se www. sophie-
nholm.dk

- slås dørene 
17. maj op 
for en 4DX-
biografsal i 
Kinopalæ-
et i Lyngby. 
4DX er en 
nyskaben-
de teknolo-
gi, som gør 
gæsten til 
en del af il-
mens hand-
ling gennem 
18 forskel-
lige effekter 

som bl.a. vind, vand, regn, tåge, luftskud og lugt samt sne, sæbe-
bobler og kildren på ryggen. 4DX-teknologien er udviklet af syd-
koreanske CJ 4DPLEX og er verdens første 4D-teknologi udviklet 
specielt til spilleilm. 

FORRESTEN


