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Kære Venner
Nu er 2016 ved at rinde ud, og Kulturstedet Lindegaarden kan se tilbage på et år med
væsentlige positive begivenheder for både stedets profil og fremtid. Det mest positive, der er
hændt i 2016 er, at hjemfaldspligten er blevet forhandlet på plads i en konstruktiv dialog med
Lyngby-Taarbæk Kommune og Københavns Kommune, hvilket er forudsætningen for, at
restaureringen af gården kan tage sin begyndelse. Vi er meget taknemmelige overfor Lyngby
-Taarbæk Kommunes imødekommenhed og støtte til Kulturstedet.

”GULD I POSTKASSSEN”
Og netop som denne store udfordring var faldet på plads, kunne vi for første gang finde ”GULD
I POSTKASSEN”. Den første donation har vi med stor tak modtaget fra Konsul Georg Jorck og
Hustru Emma Jorcks Fond, og kort tid efter modtog vi et legat fra Brebøl Fonden. Begge
donationer et specifikt søgt til restaureringen af Vestre Længe, og selvom vort budget til denne
opgave ikke er nået, så kan vi se frem til i starten af 2017 at indlede restaureringen af
”stuerne”. Det er af stor betydning for Lindegaarden, at Venstre Længe kommer i spil, og at
vores indtægter styrkes, sådan at vi i fremtiden kan øge og langsomt modernisere
vedligeholdelsen af Lindegaarden.
Vi ser frem til, at vi med fornyet kraft kan videreudvikle stedets vision som kulturelt
samlingssted. Det vil komme til at ske med de mange nye facetter og muligheder, der netop er
opstået, hvorved Kulturstedet Lindegarden nu står som Kongens Lyngbys Kultursted.
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Dette prægtige flygel har har været benyttet til Lindegaardskoncerterne

GULD TIL LINDEGAARDSKONCERTERNE
Det er med stolthed at vi igen i dette år har haft et godt og konstruktivt samarbejde med
Foreningen Klanghjulet omkring koncertrækken ”KLASSISK OG NY NORDISK MUSIK”.
Lindegaardskoncerterne, som i sig selv er en gave, har også i år med stor tak modtaget
generøs støtte fra flere fonde: Oticonfonden, Augustinusfonden og Lyngby Taarbæk-Kommune,
og her i slutningen af året kunne vi glæde os over, at også Statens Kunstfond bakkede op
omkring det musikprogram, som de altfavnende kuratorer Anette og Helge Slaatto har
tilrettelagt. Vi skylder begge en stor og hjertelig tak for deres initiativer og det store arbejde,
som ligger bag.
TAK
Det har været et aktivt år, hvor den store sal har været flittigt benyttet både til udlejning, som
jo er forudsætningen for, at vi kan drive stedet, men også til en blomstrende buket af
aktiviteter indeholdende både musik, foredrag og aktiviteter for børn. Men alt dette kommer
ikke op at stå af sig selv. Det sker udelukkende ved hjælp af de frivillige kræfter, som støtter
op omkring Kulturstedet. Vi kan glæde os over, at der i 2016 er stødt adskillige nye frivillige
borgere til med friske tanker og enorme kræfter. De løfter og bærer hele det store projekt i
dagligdagen, sammen med skaren at stålsatte, vedholdende og engagerede ildsjæle på
Lindegaarden. Vi er virkelig taknemmelige for de stærke hænder, de mange ideer, tanker og
imødekommenhed, som de frivillige byder ind med, og som udgør stedets DNA.
2017 – DET LYSE ÅR
Med den store opbakning fra mange sider kan vi se med optimisme på det kommende 2017,
og vi glæder os til at løfte de mange opgaver, som ligger foran os.
Tak fordi du er med til at støtte op omkring Kulturstedet Lindegaarden. Vi glæder os til at dele
fremtiden på gården sammen med dig.
Godt nytår fra
Fonden Kulturstedet Lindegaarden og Lindegaardens Venner
Rolf Aagaard-Svendsen og Jytte Kløve
Kongens Lyngby 29. december 2016
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