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5 ÅRS FØDSELSDAG
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DRONEOPMÅLNG

⚫

KONTORET I SOMMERHI
ÅBNER IGEN
MANDAG D. 6. AUGUST

Kære sommer Venner
Det begyndte med at Lyngby-Taarbæk Kommune ville sælge Lindegaarden til
lejligheder. Det synes formanden for Bondebylauget, Niels Friderichsen og en
række borgere ikke om, de ville gerne have gården som kultursted. De dannede
Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden – nu Lindegaardens Venner – og
knoklede i tre år med at skaffe penge til at danne en fond, så de kunne købe
gården af kommunen. Det skete 13. juli 2014 for en tikrone. En af betingelserne
var, at fonden selv skulle skaffe penge til renovering af gården, der var forsømt.
Ved hjælp af sponsorer og frivilligt arbejde er Vestre Længe sat i stand og kan
udlejes, og de 12 mio. kr. for A.P.Møllers Fond skal nu sikre gårdens tag og
mure. Arbejdet går formentlig i gang sidste på året.
På grund af sommerferie fejres 5-års fødselsdagen her i nyhedsbrevet!
Men det betyder ikke, at vi aktiviteterne ikke fortsætter på gården.
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Opmåling af Lindegaarden
For nylig blev Lindegaarden målt op med en
drone udvendigt. Men her forleden blev selve
bygningsmassen registreret med en
laserscanner. Det er helt utroligt, at man kan gå
rundt på gården med så lille et instrument og
registre alle detaljer - vægge, døre og spær.
Det finder sted til brug for den kommende
restaurering.
Klik gerne HER og se hvor fantastisk ny
teknologi optegner den aldrende Lindegaard fra
1846!

Og mens sommersolen stråler fra en skyfri
himmel, glæder vi os over, at den lille bitte
køkkenhave med urter står udenfor Stuernes
dør, sådan at de, som lejer stedet, kan plukke
lidt persille, romaring eller purløg til anretning.
Du kan også leje Stuerne – eller Salen til dit
møde, en generalforsamling eller en fest, du skal
holde. Se hvor enkelt det er HER.
NS KUNSTFOND, OTICON FONDEN, AUGUSTINUS FONDEN,
LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KULTURFOND, JØRGEN &
KARLA STORCH'S OPTIMISTFOND, KNUD HØJGAARDS
FOND OG 15. JUNI

God sommer og venlig hilsen
Jytte Kløve
Formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby 13. juli 2018DNUD HÜNSTER.
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