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Lyngby Hovedgade 53 · 2800 Kgs. Lyngby · Tlf. 45 93 22 61
Bemærk også vores webshop - www.kvindensjuvel.dk

Anette Wille

Cosmos ørestik 
oxyderet med 
hvid brill. 
Pris fra 995,-

og VIND GAVEKORT på kr. 6.000 til StartourKLIK ind på dgo.dk eller ruderdalavis.dk

.

MÅNEDENS VINDER 

AF REJSEJAGTEN:
John Bo Jensen

2850 Nærum

TILLYKKE!

fra kr. 80 pr. mdr. til hund, kat & gnaver

 Inkl. dyrlægebesøg og vaccination
 Inkl. hjertelungeormsundersøgelser
 Inkl. 20% rabat på visse operationer
 Inkl. 20% rabat på dyrlægefoder
 Inkl. negleklip, recepter, rådgivning
 Online oprettelse, betaling månedligt via PBS
 Foderkøb i dyrlaegensbutik.dk = gratis levering

DyrenesSundhedsPlan.dk
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L Y N G B Y
S P E C I A L
O P T I K

Læs mere på www.lyngbyspecialoptik.dk  

Er det 
vanskeligt at 

løse krydsord?

- så skal du 
måske have 
nye briller?
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Mathias Rassov - Tider fra kl. 06 - Taarbæk Strandvej 91 Klampenborg 

Kontakt: 2445 6638 - mathiasrassov@gmail.com

Stresset og trist 

- samtaleterapi 

Få hjælp til at udnytte dine ubevidste 
ressourcer, få øget din bevidsthed og 
skab det liv, du ønsker. Vi arbejder 
med drømme og tegneterapi

ÅBENT: Man.-fre. kl. 14-22. Lør.-søn. kl. 12-22 

Øverødvej 5B, 2840 Holte, tlf. 45484810  
www.xinfu.dk

Kinesisk Luxus Buffet. 
Alle ugens dage kl. 17.00-22.00

Man-tors 139,- pr. prs.   Fre-søn 149,- pr. prs.

KINESISK RESTAURANT XIN FU

Butik Spiren 
og SpireVærkstederne 

Se hele kollektionen til piger og drenge

Lyngby Hovedgade 44   
Tlf. 4587 3570

Danmarks største udvalg 
i Brax bukser til damer

- Bomuld/jeans
- Uldbukser
- Bukser i 3 længder

Electrolux Espressomaskine 
ELM5100  

 

stov.dk

LYNGBY HOVEDGADE 57C   |   2800 LYNGBY   |   TLF. 45 87 74 36  
www.bachs-briller.dk

Specialist i 
Rodenstock 
brillestel og glas

Rodenstock kr. 1295,-William Morris kr. 1298,-

Marthin Pels Design  |  Akacievej 50  |  2830 Virum  |  Tlf. 45 85 97 81
www.marthin.com

Alle forandringer udføres af faglært buntmager  
Stort udvalg i færdige pelse og pelse sys efter mål  

Pelsværk repareres og forandres 
Nyt foer isættes . Ring og aftal tid

LAD DIN PELS REDESIGNE

Af Signe Steffensen

PEDALKRAFT  Da en kortege af 
ladcykler kort før jul cruisede 
rundt i den centrale del af Kgs. 
Lyngby udløste det masser af 
varme smil, søde kommenta-
rer og vinkende hilsner til pas-
sagererne og de friske folk, der 
trådte i pedalerne. 

Passagererne, der denne 
decemberfredag var kom-
met på cykeltur rundt i områ-
det, var hentet på plejehjem-
met Solgården, mens dem der 
trådte i pedalerne var ansatte 

i det lokale fi rma Salesforce 
Danmark, der holder til i Prit-
zels fabriksbygning på Lyngby 
Hovedgade. 

Salesforce er en amerikansk 
virksomhed, der blev grund-
lagt i slutningen af 90’erne. 
Dengang lavede de tre stiftere 
et kodeks, der stadig gælder 
i dag, hvor de tre er vokset til 
17.000 medarbejdere. 

Modellen gik i al sin enkel-
hed ud på, at virksomheden 
skulle give en procent af sin 
egenkapital, en procent af sit 
produkt og en procent af med-

arbejdernes tid til velgøren-
hed.  Og det er den model som 
virksomheden nu praktiserer i 
Danmark. 

Gløgg og æbleskiver
Efter en times cykeltur langs 
Mølleåen og rundt i Kgs. Lyng-
by ender kortegen ved Pritzels 
gamle fabriksbygning, hvor 
cyklerne bliver parkeret. Det 
er tid til et tiltrængt hvil og lidt 
varme for både cyklister og 
passagerer. De bliver modtaget 
af duften af lune æbleskiver og 
varm gløgg i Pritzels frokost-
stue, der ligger med udsigt ud 
over Mølleåen. Og inden længe 
går snakken livligt. Om turen 
og oplevelserne blandet med 
anekdoter fra et langt liv.

Og det at lave frivilligt arbej-
de er ikke bare en luftig vision 
i virksomheden. Det er et krav, 

der bliver stillet til medarbej-
derne. Noget de bliver målt 
på.

Thomas Grønholt, der 
arbejder med salg, er relativt 
ny i fi rmaet, og det er ham, 
der har været primus motor i 
cykelprojektet.

”Jeg har fulgt projekt ”Cyk-
ling uden alder” i noget tid, og 
tænkte at det var noget vi kun-
ne prøve at trække til Lyng-
by-Taarbæk. Samtidig var det 
noget vi som virksomhed kun-
ne være fælles om. Jeg er selv 
vokset op med frivilligt arbej-
de. Min far tog rundt på ple-
jehjem og viste gamle danske 
Morten Korch fi lm, og jeg kun-
ne se, hvor meget det betød,  at 
der skete noget i hverdagen.”

Og kollegerne hos Saleforce 
var med på projektet. 

En af dem er Karina Buch, 

der arbejder med kundesucces. 
”Jeg synes det er godt, at bli-

ve taget ud af hverdagen og se 
nogle andre aspekter af livet. 

Så det er fi nt, at vi bliver målt 
på, om vi opfylder vores kvo-
te af socialt arbejde. Og vi har 
også et stærkt incitament til 

at gøre det, for, når vi har nået 
vores mål, så får den enkelte 
medarbejder lov til at donere, 
hvad der svarer til 1000 dol-
lars til en valgfri velgørende 
organisation, forklarer Karina 
Buch.

Noget man er stolt af 
Ved bordet sidder også Lise på 
92. Hun synes det har været en 
fi n og lidt kold tur. Hun har 
selv cyklet meget, da hun var 
yngre, og vil meget gerne med 
på tur igen. Selvom hun hav-
de lidt ondt af 
cykelføreren, 
når det gik op 
ad bakke. 

Dagens tur 
gik blandt 
andet ad Lyng-
by Hovedgade, 
hvor Lise har 
boet inden hun 
for et år siden 
fl yttede ind på 
Solgården.

Thomas 
Grønholt har 
cyklet rundt med Victoria på 
88. Hun synes det er dejligt 
at komme ud og hun har selv 
cyklet meget som ung. 

”Også op ad Geels Bakke,” 
siger hun, og giver Thomas et 
kærligt klap på kinden.

Og Thomas kan med god 
grund kalde dagens cykeltur 
for en succes, for efter en lille 
time med hygge indenfor er 
alle klar til at gå i cyklerne igen 
og tilbagelægge den sidste eta-
pe til Solgården. 

”Som medarbejder er det 
her noget man er stolt af. Når 
jeg er sammen med min fami-
lie, så gider de ikke høre om 
software, men de vil rigtige 
gerne høre en historie som den 
her,” siger Thomas Grønholt

Genial ide
En anden, der glad for initia-
tivet er Charlotte Herbert, der 
er tværgående assisterende 
områdeleder for aktivitetcen-
trene i Lyngby-Taarbæk. Men 
da hun først blev kontaktet var 
hun noget skeptisk. 

”Først tænkte jeg, at det her 
nok bare var et ”sjovt” indslag 
inden julefrokosten. Men da 
jeg hørte mere om det blev 
jeg begejstret for ideen,” siger 
hun. 

”Det er genialt med cykler-
ne. Man har mulighed for at 
komme lidt længere omkring 
end, hvis man går rundt med 
en kørestol i området, ” siger 
Charlotte Herbert.” Og overalt 
i byen blev vi mødt af folk, der 
smilede og vinkede og sagde: 
Hvor er det en god ide”.

Det synes lokalpolitiker 
Henrik Brade Joahansen (B) 
også . Han sidder i social og 
sundhedsudvalget og har tid-
ligere præsenteret sine kol-
leger i kommunalbestyrel-

sen for Projekt 
"Cykling uden 
alder”. 

”Jeg hør-
te første gang 
om projektet 
på KL’s topmø-
de sidste som-
mer og jeg blev 
så inspireret 
af initiativet, 
at jeg spurg-
te mine kolle-
ger i kommu-
nalbestyrelsen 

om vi ikke skulle investere i 
sådan en cykel til hver af kom-
munens plejecentre.  En inve-
stering vi kunne foretage med 
nogle af de midler kommunen 
fi k fra den såkaldte ældremil-
liard. Det viste sig så, at der var 
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Cykling uden alder er en 
bevægelse, hvis mission er 
at give de ældre mennesker 
ret til vind i håret. Ved at 
etablere rickshaws på landets 
plejecentre arbejder de på at 
skabe stærke fællesskaber 
mellem beboere, pårørende, 
medarbejdere alle de frivil-
lige rickshawpiloter, der hver 
dag sørger for at få cykler og 
ældre naboer med ud i det 
blå.

I dag er der ca. 150 rickshaws 
fordelt på ca. 40 kommuner, 
hvor nu 500 frivillige sørger 
for, at bevægelsen spredes og 
vokser.

Se mere på cyklingudenalder.
dk. Så vil vi i samarbejde med 
din kommune forsøge at få 
gang i hjulene så hurtigt som 
muligt

FAKTA

Meget mere end 
bare en cykeltur 

Michael Zink. Direktør i Salesforce Danmark med Eivind på 96. 

Snakken går lystigt i den lille frokoststue. “Vidste du at jeg har haft blåt hår som ung. Jeg var frisørmodel fortæller Victoria og 
griner. Her sammen med sin cykelmakker Thomas Grønholt, ”der har taget initiativ til cykelturen.

Den lokale virksomhed Salesforce Dan-
mark inviterede en gruppe plejehjemsbe-
boere på cykeltur inden jul. Lokalpolitiker 
håber på, at det private initiativ kan fi nde 
politisk opbakning i det nye år

”Som medarbejder er 
det her noget man er 

stolt af. Når jeg er sam-
men med min familie, 
så gider de ikke høre 
om software, men de 
vil rigtige gerne høre 
en historie som den 

her” 
Thomas Grønholt



Advokat
Niels Ramberg (L)
niels@ramberg.dk

Abildgårdsvej 75   
2830 Virum   
ramberg.dk   
Tlf: 4583 0500
Mobil: 4092 5600

Har du oprettet 
testamente?
Husk, at du kan sikre, at arven efter 
dig følger dine børn og ikke deres 
eventuelt fraskilte ægtefæller.

Husk, at samlevende ikke automatisk 
arver hinanden.

Ring og aftal et møde.
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Det er nærmest royal kørsel ned ad Lyngby Hovedgade, hvor forpipasserende smiler og vinker til cykelkortegen.

Henrik Brade Johansen har tidligere gjort reklame for ini-
tiativet. Her i forbindelse med “Studiestart på to hjul”. Han 
cyklede selv med på turen inden jul. “Man skal lige vænne sig 
til cyklen, den kræver lidt mere plads, men så er det som at 
køre på en almindelig cykel og hjælpemotoren betyder, at den 
også er let at træde, selv når der er tale om bakken nede ved 
Fuglevad. ”

Så er vi fremme. Tid til en pause og lidt varmt at drikke for 
både passagerer og cyklister.

Charlotte Herbert og Lise får sig en hyggelig snak på cyklen. De vil gerne på tur igen, hvis chan-
cen byder sig.

så mange andre ting pengene 
skulle gå til, så der var ikke fl er-
tal for at investere i cykler, men 
der var enighed om, at hvis der 
var penge til overs i slutnin-
gen af året, så kunne vi se på 

det igen. Og jeg vil helt sikkert 
tage det op igen til februar, 
siger Henrik Brade. 

"Jeg synes det er enormt 
fedt, at en privat virksomhed 
tager et initiativ som det her.

Henrik Brade mener, at det 
vil koste cirka 200.000 incl. 
serviceaftale at investere i fem 
cykler. Samtidig skal plejecen-
trene have opbygget en kreds 
af frivillige på en 13-14 stykker, 

der er klar til at køre cyklerne.
Og hvis Henrik Brade 

Johansen kan fi nde den for-
nødne politiske opbakning til 
at erhverve cyklerne, så lover 
direktør i Salesforce Danmark 

Michael Zink, at han og hans 
medarbejdere stiller med 50 
timer til at træde i pedalerne i 
det nye år. 

"Hver medarbejder har fem 
fulde arbejdsdage om året til 

at udføre frivilligt arbejde, og i 
princippet har jeg lige nu 500 
timer, som vi ikke har dispo-
neret over til næste år, så hvis 
man har nogle gode ideer til 
lokale opgaver vi kan kaste 

os over, så er forslag meget 
velkomne."

Selv synes han, at det var en 
fantastisk  oplevelse at se glæ-
den i de ældres øjne, da de sat-
te dem af på plejehjemmet.

"Jeg tror begge parter var 
udmattede men glade. Jeg var 
træt i benene ,og jeg tror de 
var trætte i øjnene af at sidde i 
blæsten," siger Michael Zink.


