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HISTORISKE DAGE
PÅ LINDEGAARDEN

"Derfor vandt svenskerne"
I løbet af 1600-tallet gik Sverige fra at være
”lillebror” i Norden, til at blive Danmark-Norges
”storebror” og den dominerende magt i
Nordeuropa. Ikke mindst da Sverige erobrede
Skåne, Halland og Blekinge, som trods flere
forgæves forsøg, aldrig kom tilbage på danske
hænder.
Men hvorfor vandt svenskerne? Kom og hør cand.
mag i historie og formidling Anders Lundt Hansen
fortælle om årsagerne til og følgerne af
svenskekrigene, der også satte lokale spor, fx
omkring Mølleåen med militære anlæg etc.

Billetter á 50 kr. købes i døren.

HISTORISKE DAGE
PÅ LINDEGAARDEN
BESTÅR AF TRE
FORDRAG

Torsdag d. 22. februar
kl. 19-00 - 21.00 ”Derfor vandt
svenskerne”, holdt af
Anders Lundt Hansen
Tirsdag d. 6 marts, kl
17 - “Lyngby i 90 år”,
holdt af
Jeppe Tønsberg
Onsdag d. 15 marts, kl
19-21 - "På sporet af
1. Verdenskrig", holdt
af René Rasmussen
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LINDEGAARDS
KONCERT

Schubert på Lindegaarden
Her kan du opleve Christina Bjørkøe fremføre et af
Schuberts hovedværker, den højt elskede
Forellekvintet. Hun er en af Danmarks førende
pianister, og er også internationalt anerkendt. Hun
vil spille sammen med Helge og Anette Slaatto (
violin og viola ) Julie Tandrup Kock (cello) og Frank
Reinecke (kontrabas).
Denne aften får du desuden muligheden for også at
opleve to uropførelser af Schuberts “Ländler”,
fremført af de to prisbelønnede musikere
kontrabassisten Frank Reinecke fra Tyskland og
violinisten Helge Slaatto. Komponisten Peter Bruun
skrev en duo til Helge og Anette Slaatto, der også
uropføres til denne koncert. Valdemar Lønsted
læser denne aften endvidere op fra sin Schubert
biografi.

LINDEGARDS
KONCERT

Fredag d. 23 februar,
kl 19:30-22
Vil du spise middag
på Lindegaarden før
koncerten? Koncert
billetter m. middag
kan købes inden
onsdag d. 21. februar
kl.11. Ellers kan man
købe billetter i døren
på dagen fra kl 19
Find billetter her:
https://billetfix.dk/da
/lindegaards-koncertper-nrgard-og-dendanske-sang/
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GENERALFORSAMLING

Lindegaardens venner
holder generalforsamling
Mandag d. 26 februar, kl 19:30 i Stuerne afholder
Lindegaardens Venner generalforsamling. Kom op oplev
Elverhøjkoret, der indleder arrangementet med sang og
deltag derefter i generalforsamlingen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens beretning om det forgange år og

fremtiden
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede
driftsregnskab
5. Godkendelse af budget; herunder fastsættelse af
kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

GENERALFORSAMLING

Mandag d. 26 februar,
kl 19:30 i Stuerne
Elverhøjkoret
indleder
arrangementet med
sang
Alle er velkomne

