HEKSEDAG
LØR. d 18. JUNI kl 11 – 15
KOM og vær med til en hyggelig optakt til Sankt
Hansaften! Design din helt egen unikke heks til
bålet. . Vi har masser af sjovt gammel tøj, som
vi har været så heldige at få doneret fra Røde
Kors på Lyngby Hovedgade 46.

HOPPEBORG
Christian fra TELTMAN.dk har sat en hoppeborg
op, som du kan lege i, når heksen er færdig.

Hekseworkshoppen er gratis.
Det koster kr. 50,- pr. heks, hvis man vil have den
med hjem, og bliver du sulten, kan du købe en
håndmad, saftevand mm. til små priser.

Læs mere om Kulturstedet Lindegaarden:
Kulturstedet Lindegaarden
VI GLÆDER OS TIL EN HYGGELIG LØRDAG
Kulturstedet Lindegaardens Venner
Peter Lundsvej 8, 2800 Kongens Lyngby

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8, 2800 Lyngby.

PRESSEMEDDELELSE
HEKSEDAG
LØRDAG. d 18. JUNI kl 11 – 15
Design din helt egen unikke heks til bålet.
KOM og vær med til en hyggelig optakt til en af sommerens smukkeste traditioner Sankt
Hansaften!
Nu nærmer tiden sig, hvor de allermest fantastiske, fæleste og uhyggelige hekse skal på bålet for derfetre at
flyve til Bloksbjerg. Traditionen tro samles mange børn og voksne til en hyggelig midsommeraften d. 23. juni
og brænder bål af med en heks på toppen af bålet.
På Kultrustedet Lindegaarden har vi gjort klar til at byde børn og barnlige sjæle indefor til en hyggelig optagkt
til Sankt Hans aften. Her kan du designe og lave din helt egen unikke heks. Vi har været så heldige, at
RØDE KORS på Lyngby Hovedgade 40 har doneret sække fyldt med sjovt gammelt tøj i alle farve til at
bruge til heksene. De frivillige på Kulturstedet Lindegaarden har alt det andet klar til både heks og kost, og
kan hjælpe dig med at gøre heksen flyveklar til den lange rejse fra bålet til Bocken, som Bloksbjerg hedder
på tysk. Stedet er et bjerg, som er 1.141 meter højt, og man kunne drømme om en dag at tage derhen til
SanktHans, for at se det utrolige heksetræf fra alle de fantastiske hekse, som får liv og vorte på næsen
denne lørdag p åLindegaarden.
HOPPEBORG
Christian fra TELTMAN.dk har sat en hoppeborgop, som du kan lege i, når heksen er færdig.
Hekseworkshoppen er gratis men det koster kr. 50,- pr. heks, hvis man gerne vil have den
med hjem, og bliver du sulten, kan du købe en håndmad, saftevand mm. til små priser.
Læs mere om Kulturstedet Lindegaarden: Kulturstedet Lindegaarden
VI GLÆDER OS TIL EN HYGGELIG LØRDAG
Kulturstedet Lindegaardens Venner
Peter Lundsvej 8, 2800 Kongens Lyngby

Jytte Kløve
Kongens Lyngby 8. juni.2016

