
AKTIVITETSHJØRNE FOR BØRN: Her kan du bl.a. møde Coding Pirates: Hvor børn udvikler 
programmering til robotter. Lynge E-sport: Lynge har oprettet et e-sport hold. Lynge Skole 
Event: Mød Eventgruppen fra Lynge skole, som vil lave aktiviteter for børn i alderen 4-10 år og 
en skattejagt. LUI: Kom og hør om de spændende aktiviteter i Lynge Uggeløse Idrætsforening 
og deltag i deres aktiviteter i Hal 2. Allerød Skak klub, Hobbitten og 3 malende kunstnere.

LYNGE•MESSEN
Afholdes 23. - 24. marts 2019 i Lynge Hallerne - Idrætsvej 14 - 3540 Lynge - www-lyef.dk

LYNGE•
Der er FRI entre – så tag hele familien med, 
for det bliver en ”Multi Oplevelses Messe” 

Udover veloplagte udstillere med masser af tilbud, kan du bl.a. opleve:

PROgRAM for Lynge Messen 2019 på scenen 
Lørdag 23. marts – Hal 1
10:00 Lynge Uggeløse Kirkers Børnekor.
11:00 Debat – ”Lynges Byudvikling – hvor 

skal vi bygge og bo”  v/borgmester 
Carsten Längerich.

12:00 Lynge Dans underholder og du kan 
komme og få en ”sving om”. 

13:00 Debat – ”Kampen om Lynges udvik-
ling” ved Torben Poulsen og Thomas 
Nyegaard. ”Udbygning af Lynge By-
midte”

14:00 JAN GINTBERG kommer forbi for at se 
om der er noget humor tilbage i Lynge.

15:00 ”Visens Venner” underholder med 
Kabaret. Dejlig sang og musik

16:00 Messen lukker for i dag.

Søndag 24. marts – Hal 1
10:00 Der spilles på lurene og Lokalhistorisk 

Arkiv fortæller om fundet på en mark 
på Kollerødvej 72. 

11:00 Debat – Politisk Rundbords debat 
– de 7 af 8 partier fra byrådet deltager.

12:00 Optræden med ”Linedance”
13:00 Vi kårer vinderen af ”Den Store Ba-

gedyst” og der bliver mulighed for at 
smage kagerne i spejdernes stand.

14:00 Debat – ”Lynges Fremtid – udbyg-
ning, trafik, cykelstier og grusgrav  v/ 
Miki Dam Larsen.

15:15 Den store FINALE med stort GOSPEL 
kor, som vil få taget til at løfte sig.

16:00 Messen lukker.

Debatterne styres af Jørn Winther Jepsen. Varighed ca. 30 minutter. Der er indbudt en gæst/
politiker til at svare på spørgsmål. Efterfølgende kan man debattere videre ved café bordene.


