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GODT NYTÅR
ÅBEN SØNDAG D. 13. JANUAR
NYTÅRSKONCERT D. 13. JANUAR
FRIVILLIGAFTEN D. 21. JANUAR
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Kære Alle

MIDT I VIRKELIGHEDEN
Kan man glæde sig til byggerod? Ja, det er faktisk hvad vi gør på Kulturstedet Lindegaarden, hvor
2018 nok har været det travleste år, og hvor Lindegaardens Fonds bestyrelse, styregruppen og
byggeudvalget har løst virkelig store opgaver i forbindelse med igangsættelsen af renoveringsprojektet på gården. Vi ser med store forventninger frem det rent fysisk kan starte op her i løbet af
foråret.
Udover det store renoveringsprojekt har Kulturstedet Lindegaarden modtaget støtte fra flere Fonde:
Danske Bank i Lyngbys Fond og Nordea-fonden. Det har gjort det muligt at få anskaffet både
lydanlæg og nye borde til Stuerne, og netop i disse dage er der ved at blive opsat gardiner, sådan at
akustikforholdene i de nye lokaler kan blive forbedret.
Også i Vennernes bestyrelse er der blevet arbejdet intenst, både med at arrangere og organisere de
mange begivenheder, som finder sted, men også med at implementere nye tiltag som fx foredrag i
samarbejde med Folkeuniversitetet, Teater på Lindegaarden i samarbejde med Sorgenfri
Teaterforening og Fortælleaftener i samarbejde med Historiske Dage. Det er gået rigtig godt, og vi
kan glæde os over, at der er stadig flere og flere, som finder vej til Lindegaarden: Det er jo netop
det, det går ud på.
2019 bliver et spændende år, og der vil komme virkelig mange opgaver, som skal løses. Derfor vil vi,
her på den sidste dag i året, byde de af Jer, der har tid og lyst, indenfor i kredsen af frivillige på
Lindegaarden. Det er et spændende fællesskab at entusiaster og ildsjæle, med vidt forskellige
baggrunde og kompetancer. Vi kunne fx godt ønske os nogle ekstra folk til at hjælpe med til at holde
kontoret åbent, hvis de frivillige, som tager dén tjans, skulle have forfald. Vi har også brug for folk
med ”kloge hænder”, der kan hjælpe med de mange små reparationsopgaver, der hele tiden opstår
på en går, der har stået stout siden 1847. Der er mange facetter af det frivillige arbejde, hvor det vil
være en fornøjelse at være flere til at løfte. Hvis du har lyst til at høre mere om det frivillige
arbejde, er du velkommen til at komme forbi den 2. søndag i januar, som er d. 13. januar, til ÅBEN
SØNDAG 10 -14.
Her mødes frivillige kl 9.30 til en kop morgenkaffe og et rundstykke, og kl 10 går vi i gang med at
løse dagens opgaver.
En anden god mulighed for at møde de frivillige på Lindegaarden er, at du kan melde dig til en af
årets to hyggelige frivilligaften. Den første i 2019 er allerede d. 21. januar:
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
www.kulturstedetlindegaarden.dk - Mail: Info@kulturstedetlindegaarden.dk

Side 1/3

NYTÅRSBREV 2018

FRIVILLIGAFTEN
MANDAG D. 21. JANUAR KL 18 - 21
DET ER FRIVILLIGT AT TAGE EN FRIVILLIG MED
TILMEDLING SENEST FREDAG D. 18. JANUAR til:
jytte@kulturstedetlindegaarden.dk
Der er tradition for, at Lindegaardens Venner to gange om
året inviterer de fantastiske frivillige på Lindegaarden til
en hyggelig aften, hvor vi spiser en let middag sammen
og får mødt hinanden, uden at der er opgaver, som
samtidig skal løses.
Det sker under mottoet: Det er frivilligt at tage en frivillig
med, fordi der på Lindegaarden stadig er brug for både
flere ”hænder og hoveder” til at varetage de mange
opgaver, som skal løses. Særligt lige nu, hvor den
gennemgribende restaurering er igangsat, er der virkelig
behov for yderligere frivillige kræfter til at løfte den
omfattende opgave det er, at få tid og økonomi til at
balancere omkring processen med at restaurere tag og
fag på baggrund af den store donation fra A.P.Møller
Fonden. Denne aften vil Fondens formand Rolf Aagaard
Svendsen kort fortælle om hvordan forløbet af
restaureringen foregår.
Der er fast menu til frivilligaftener: Fiskekage med salat,
brød og et glas vin. Herefter lindegaardskage og kaffe, og
du er velkommen til at tage en ven, nabo eller én fra
familien med.
Foto: Stemning fra sommerens frivilligaften.

For bare to år siden så det således ud til frivilligaftenen. Men nu er stuerne jo renoverede – der er ikke længere hul i
væggen men et fint stort lokale.
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Men inden frivilligaftenen er der en herlig begivenhed på programmet, og det er den årlige
nytårskoncert:
SØNDAGS-MATINÉ - SØNDAG D. 13. JANUAR 2019 KL. 15 -17
NYTÅRSKONCERT OG DANS - MED ’BALDANSEORKESTERET’ (8 musikere)

Først en lytteafdeling med festlig og smuk balmusik af de store kendte komponister(Strauss, Lumbye),
men også af og af de stort set ukendte; alt med sammenkædende introduktioner. Dernæst byder vi
børn og voksne op til DANS (med instruktion): Vals og Lanciers. For at gøre det rigtig festligt i år, vil
det flotteste balkostume blandt gæsterne blive præmieret med en gratis billet til den næstkommende
Søndags-Matiné, ligesom flotte og fantastiske hatte vil udløse 25 % rabat ved netkøb af Matiné-billet–
eller ved køb ved døren.
Entré 100 kr. Medlem af Lindegårdens venner 75 kr. Børn gratis.
Køb Billetter HER:
Se DEN KOMMEN SÆSONS Matiné program HER
Se om arrangementer og alt det der sker på vores hjemmeside:

Rigtig godt nytår
Rolf Aagaard-Svendsen, formand for Fonden KULTURSTEDET LINDEGAARDEN
og
Jytte Kløve, formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyndby 31. december 2018.
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