PUT I JORDEN DAG
SØNDAG D. 4. JUNI
kl 11 – 15
Fra jord til bord-dag for børn, forældre,
bedsteforældre og dem elsker børnene.
Vi har sået, lavet stiklinger, lagt kartofler og
plantet blomster ud for at fortælle dig om
hvordan et lille frø kan blive til en vidunderlig
smuk plante, og hvordan en helt almindelig
kartoffel kan ende med at blive til en lækker
kartoffemad. Kom og vær med til at se hvordan din kartoffelmad bliver til og hvordan en
lille håndfuld frø kan blive til et smukt bed
med morgenfruer, som du enten kan plukke
eller strø over din salat. Se mere om
Kulturstedet Lindegaarden:
Kulturstedet Lindegaarden og fortæl os
om du har lyst til at være med

Tilmelding her .
Kulturstedet Lindegaardens Venner

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8, 2800 Lyngby.

PUT I JORDEN DAG Søndag d. 4. juni fra 11 – 15
På Kulturstedet Lindegaarden mødes aktive frivillige den anden søndag i hver
måned for at hjælpe til med at løse nogle af den mage opgaver, som skal
klares, for at gården bliver dejlig at komme på, for alle de mange borgere, som
har deres gang på Lindegaarden. Her i foråret har særligt haveholdet med de
grønne fingre været aktive med at gøre haven klar, sådan at vi kan byde
indenfor til en PUT I JORDEN DAG Søndag d. 4. juni fra 11 – 15, hvor vi vil
lege med børnene og fortælle dem om, hvordan et frø ser ud, og hvordan man
får det hele til at gro.
For mon ikke der er en del børn, som har tænkt på, hvor kartoflen på deres
kartoffelmad mon kom fra? Eller hvordan er det mon gået til, at morgenfruen
dukkede op i bedet i ude i haven? Netop de spørgsmål kan vi besvare på
Kulturstedet Lindegaarden, hvor haveholdet har, sået, lavet stiklinger, lagt

kartofler og plantet blomster ud. Vi vil fortælle børnene om det der gror,
og forældrene om Kultustedet Lindegarden og glæder os til at vise,
hvordan et lille frø kan blive til en vidunderlig smuk plante, og hvordan
en helt almindelig kartoffel kan ende med at blive til en lækker
kartoffelmad.
Arrangementer er for børn, forældre og alle dem, som elsker børn. Kom
og vær med til at se hvordan din kartoffelmad bliver til og hvordan en
lille håndfuld frø kan blive til smukke morgenfruer i et bed eller de kan
lyse op i en potte i vindueskarmen. Aller dejligst kan det være at strø de
glade orange eller gule blade over æggemaden eller i salten.
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