NYHEDSBREV JUNI 2016
KULTURSTEDET LINDEGAARDENS VENNER
Kære alle
Det har netop været Sankt Hans, og vi glæder os over, at hækken var klippet inden dagen
- takket være en skare af helt utroligt energiske frivillige, som blandt andet hjælper til den
2. søndag i hver måned. Vi blev rigtig glade for de fine hekse, som blev til på Heksedagen,
og som nu er fløjet til Bloksbjerg- hvem ville ikke gerne stå på det bjerg - blandt så herlig
fantasi?

Det er sommertid - lyse nætter og solen står højt på himmelen. På Kulturstedet
Lindegaarden begynder vi så småt at møde ferietiden, hvor aktiviteterne bliver færre.
Åbningstiderne på kontoret tilpasser sig årstiden, hvor de frivillige sidder parat til
møde interesserede borgere for at informere om Kulturstedet og fremvise
Lindegaarden til de besøgende, som gerne vil leje salen i Nordre længe.
Vores åbningstider i juli måned:
1- juli - 1. august: MANDAG 10 - 12
Fra 1. august:
MANDAG 10 - 12
TIRSDAG 19 - 21
FREDAG 10 - 12
LINDEGAARDSKONCERTERNE 2016 - 2017
Vi kan nu se tilbage på en fantastisk periode, hvor Lindegaardskoncerterne har
trukket rigtig mange mennesker til huse. Vi glæder os til den kommende koncertrække 2016-2017 hvor vi, med hjertelig tak, jubler over igen at have modtaget støtte
fra flere fonde, blandt andre Oticonfonden og Augustinusfonden.

Carsten Dahl
Vi kommer blandt andet til at opleve Trio Alpha, Musik fra alle verdenshjørner
med blandt andre Poul Rovsing Olsen, Peter Bruun sammen med den musikelskende familie Slaatto. Endelig kan vi glæde os til at gense Pianist Carsten Dahl
og cellisten Jonathan Slaatto i selskab med både en jonglør og en stepdanser.
Trio Alpha

EFTER SOMMERFERIEN
Kulturstedet Lindegaarden byder endvidere på mange andre aktiviteter, og du kan glæde
dig til at deltage i Kulturdebat møder, foredrag, aktivitets- og legedage for børn med mere.
VENNERNES NYE FORMAND Jytte Kløve
Kulturstedet Lindegaardens meget aktive og engagerede formand Kurt Wessel
Hansen har ønsket at træde tilbage som formand for Vennerne, og alle vi i
bestyrelsen er meget taknemmelige over den ildhu og kæmpe indsats, som Kurt
Wessel Hansen har bidraget med. Det bliver en stor opgave at erstatte Kurt, og vi vil
alle i bestyrelsen for både Fonden og Vennerne sige Kurt Wessel Hansen tak for
hans personlige og omfattende engagement for Kulturstedet Lindegaarden. Vi var
ikke nået halvvejen uden Kurts engagement og store indsats.
Vi har nu omfavnet denne udfordring ved at rekonstituere os i bestyrelsen med Jytte
Kløve som formand og Dorete Dandanell som næstformand.

Kurt Wessel Hansens tilbagetræden fra Vennernes bestyrelse betyder endvidere, at
Jytte Kløve indtræder i Fonden Kulturstedet Lindegaardens bestyrelse.
Til orientering lister vi her medlemmerne i Fondens og Vennernes bestyrelser:
Fonden Kulturstedet Lindegaarden:
Formand Rolf Aagaard Svendsen
Næstformand og kasserer Bo Krogh
Steen Langvad
Niels Friderichsen
Niels-Erik Pedersen
Torben Lindegaard
Jytte Kløve
Vennerne:
Formand Jytte Kløve
Næstformand Dorete Dandanell
Anette Slaatto
Willy Pouelsen
Lis Thrane
Niels Friderichsen
AKTIV SØNDAG d. 10 juli kl. 10 - 14
Selv om det er sommer er vi aktive d. 2. søndag i juli måned. Kom og vær med, hvis
du ikke er på ferie - vi skal male med linolie på Søndre Længe – og have en go' dag.
GENERALFORSAMLING
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til Vennernes Generalforsamling.
Mandag d. 26. september 19.30 i salen.

God sommer!
Vennerne
Jytte Kløve
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