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AUGUST – SEPTEMBER 2014 

 

 

NYHEDSBREV FRA KULTURSTEDET LINDEGAARDEN 
 
NY HJEMMESIDE 
 

Nu er vores nye hjemmeside, kulturstedetlindegaarden.dk, kommet i luften, takket være en af de aktive frivillige Kurt 
Wessel Hansen. Det er jo en fortløbende process at have en aktuel hjemmeside, så der bliver løbende lagt flere ele-
menter ind på siden. Den indeholder virkelig mange informationer, og for dem, som er interesserede i Lindegaardens 
historie er der både film og billeder. Gå ind og kig, når I får tid, og meld gerne tilbage til os, hvis der er noget I mang-
ler. Skriv til webmaster@kulturstedetlindegaarden.dk 
 
AKTIV  SØNDAG d. 14.00 SEPTEMBER KL 10.00 - 14.00 
 

Vi er rigtig glade for de flittige frivillige hænder, som kommer og gir' en hånd med den 2. søndag i alle måneder, og 
den kommende aktive søndag bliver d. 14. september. Kom og vær med! Tag en ven eller naboen med - det er hyg-
gelig timer vi tilbringer sammen, og det ses, hver gang I har været der og hjulpet til med de mange opgaver. Vi sen-
der en remider ud i ugen lige før. Læs også på hjemmesiden kulturstedetlindegaarden.dk/Aktiviteter.htm 
GENERALFORSAMLING D. 29. SEPTEMBER 
Indkaldelsen til Støtteforeningens generalforsamling er netop sendt ud, og vi håber, at I har sat datoen ind i Jeres 
kalender. Vi håber også, at I vil bidrage med konstruktive forslag til forsamlingen, sådan at vi kan få det virkelige vig-
tige input fra vores støtter. Forslag til generalforsamlingen skal være os i hænde  
senest onsdag den 15. september 2013. Forslag kan sendes/afleveres til:  

·         Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8, 2800 Lyngby 
·         info@kulturstedetlindegaarden.dk 
·         Postkassen Peter Lunds Vej 8, 2800 Lyngby 

Er du ikke medlem af Støtteforeningen eller er dit medlemsskab udløbet, kan du nå at melde dig ind og få stemmeret 
ved generalforsamlingen. Et støttemedlemsskab koster kr./år 200,—og kan indbetales til Danske Bank, reg. 1551 
Konto: 10781124. 
 
FONDSBESTYRELSE 
 

Netop i denne uge er Fonden for den Selvejende Institution Kulturstedet Lindegaarden ved at supplere fondsbesty-
relsen med nye meget kompetente kræfter. Der vil gå information ud om denne fondsbestyrelsesudvidelse, så snart 
alle formalia er på plads, og der vil blive lagt informationer på hjemmesiden kulturstedetlindegaarden.dk under fel-
tet KULTURSTEDET LINGEGAARDEN øverst t.v. 
 

MIDDAG PÅ LINDEGAARDEN  TORSDAG D. 18. SEPTEMBER 
  

i er rigtig glade for, at der var fully booked til Birgitte Pontoppidans middag med musi-
kalsk underholdning af blandt andre Hilde Karlsen, Poul Jacek Knudsen og Morten Han-
sen. Stemningen var høj, og det er en fornøjelse, at det nu kan lade sig gøre at indbyde 
til endnu en aften med middag og musik. Tak til Birgitte Pontoppidan, Morten Hansen 
og de mange frivillige, som var med til at stable arrangementet på benene - og nu træ-
der til igen. 
  
Birgitte Pontoppidan, Pakhuset og Støtteforeningen. Støtteforeningen indbyder atter til 
MIDDAG PÅ LINDEGAARDEN 

http://kulturstedetlindegaarden.dk/
mailto:webmaster@kulturstedetlindegaarden.dk
http://kulturstedetlindegaarden.dk/Aktiviteter.htm
http://kulturstedetlindegaarden.dk/
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MIDDAG PÅ LINDEGAARDEN 
 
Torsdag d. 18. september kl. 18.00 Tidpunktet er ændret til Torsdag d. 18. september kl. 18.00 
 

Det er med stor glæde og taknemmelighed at vi nu har fået Birgitte Pontoppidan til endnu engang at trylle en formi-
dabel 3 retters menu til os. 
 

Birgitte Pontoppidans 3 retters menu: 

 Forret: Den er ”hemmelig” 

 Hovedret: Cock au vin 

 Dessert: Tiramisu 
 

 Musikalsk underholdning mens vi nyder middagen. 

 Pakhuset vil have åbent for nye spændende loppefund. 
  

PRIS kr. 150,00 (børn kr. 50,00) 
  
Se vores nye hjemmeside www.kulturstedetlindegaarden.dk 
Du kan også melde dig ved at klikke på denne link: info@kulturstedetlindegaarden.dk og udfylde med navn, telefon-
nummer og antal pladser. Du får svar med det bestilte antal spisebilletter, men bestillingen er dog først fuld gyldig, 
når der er betalt til  
Danske Bank, reg. 1551 Konto: 10781124. 
  

- men vær hurtig, for der var mange, som gik forgæves sidste gang. 
  
Venlig hilsen 
Støtteforeningen 

http://www.kulturstedetlindegaarden.dk/
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UDE OG INDE 

Nu har træerne smidt bladene og kaster sine smukke skygger på Lindegaardens gule væg, og foran stuehuset har det 

nye havehold, som blev sammensat ved Støtteforeningens generalforsamlingen, taget fat.  Inde bag muren er loftet 

blevet ryddet over lejlighed, og der er blevet isoleret over lejligheden med Dansk Træfiberisolering. Og til selve lej-

ligheden er det halve af de radiatorer, som vi har fået doneret, ankommet, og varmeprojektet i lejligheden er igangsat. 

Det skal blive godt at få også denne længe opvarmet. Det glæder vi os til, netop fordi det er her Lindegaar-dens nye 

pedel holder til. Så nu kan alle I, som gerne vil give en hånd med, slå på tråden til Morten og komme forbi og dermed 

være med til at løfte Lindegaarden ud af sin Tornerosesøvn. 

KONTAKT til den nye pedel Morten Hansen:  

pedel@kulturstedetlindegaarden.dk eller tirsdage kl 17 – 19:30 og - eller torsdage 10 – 14 eller ringe på nr: 31 13 31 90 

mandag til torsdag kl. 10 – 19 (når vi om kort tid er færdige med installation af telefonsystemet). 

Og i stuen ved porten har arkitekten Stein Hagen fået sit kontor sammen med pedellen, Morten Hansen og ildsjæl Kurt 

Wessel Hansen, som har overtaget bookningen af salen med meget mere. Så når du lejer salen til seminar, generalfor-

samling, teaterforestilling, fest, møder eller andet, så vil du på stedet kunne få bekræftet din aftale. 

KONTAKT til leje af salen: book@kulturstedetlindegaarden.dk eller ring på nr. 31 13 31 90 (når vi om kort er færdige 

med installation af telefonsystemet, men indtil da på 30 59 01 34 dagligt kl. 10 - 19). 

STØTTEFORENINGEN 

Den nye bestyrelse i Støtteforeningen har konstitueret sig efter generalforsamling, (se medlemmerne nedenfor eller på 

hjemmesiden kulturstedetlindegaarden , og her nederst i nyhedsbrevet kan du se referatet fra generalforsamlingen. Vi 

håber at du har lyst til at gå ind på Kulturstedet Lindegaardens nye hjemmeside  og se yderligere om generalforsamlin-

gen. Her kan du orientere dig bredt om hvad der foregår på Lindegaarden. Skulle du have konstruktiv kritik og forslag i 

øvrigt er du altid velkomme til at skrive til: info@kulturstedetlindegaarden.dk 
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FONDEN LINDEGAARDE 

Men også Fonden 'Den Selvejende Institution Kulturstedet Lindegaarden' har fået en ny stærk bestyrelse (Se 

medlemmerne nedenfor eller på hjemmesiden www.kulturstedetlindegaarden), og den har i samme moment besluttet, 

at vi i daglig tale kalder 'Den Selvejende Institution Kulturstedet Lindegaarden' for Fonden Lindegaarden.  Og så snart 

bestyrelsen var tiltrådt begyndte der at ske noget! Byggeudvalget er blevet genetableret og fondsansøgningsprocessen 

mht renovering af stuerne er i fuld gang med at blive gjort klar, sådan at vi kan komme i gang med at udleje også disse 

lokaler. Vicevært – belysning af gården, belysning og maling af salen sådan at der kan komme skiftende udstillinger, nye 

låse, skiltning og meget mere.  

KULTURHUSENE I DANMARK 

Kulturstedet Lindegaarden er nu blevet medlem af Kulturhusene i Danmark, som er en forening hvis netværk vi vil se 

frem til at benytte i fremtiden. 

 

VIDENSBY 

Kulturstedet Lindegaarden er endvidere blevet medlem af medlem af Vidensby, det netværk i Lyngby Taarbæk, som 

samlet arbejder på at udvikle og brande området, og som vi glæder os til at være aktivt med i. 

TILSKUDSDATABASEN 

Og endelig er Kulturstedet Lindegaarden medlem af Medlem af tilskudsdatabasen, som er en database, der oplyser om 

samtlige nationale og internationale fonde, blandt hvilke vi har udvalgt nogle, som vi er i gang udfærdige ansøgninger til. 

Vi er taknemmelige over at så mange engagerede og handlekraftige mænd og kvinder er trådt ind i bestyrelser og 

udvalg, og glæder os til at se følge udviklingen i de mange initiativer, som er sat i værk. 

Allerede nu ses resultaterne på taget af den østre længe, gårdspladsen og havearealerne. 

 

 

Venlig hilsen 

Støtteforeningen 

November 2014 
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BESTYRELSER I KULTURSTEDET LINDEGAARDEN: 

STØTTEFORENINGEN BESTYRELSE: 

Formand Niels Friderichsen <stelni1787@gmail.com>, 

Næstformand Jytte Kløve <jytte@kloeve.dk>, 

Webmaster Kurt Wessel Hansen <kurt@wesselhansen.dk>, 

Jens Thyge Kristensen <jensthygek@gmail.com> 

Suppleanter: 

Willy Poulsen <willybopoulsen@gmail.com>,  

Lise Borg Gaarde <lise@lisegaarde.dk>, 

Vibeke Vestergaard <vibekev@dk.ibm.com>,      

KOMMUNIKATIONS- og AKTIVITETSUDVALG: Kaldet KA-UDVALGET 

Jytte Kløve <jytte@kloeve.dk>, 

Martin og Eeliana Ramirez <art@elianaramirez.com>, 

Stein Hagen <steinhag@gmail.com>, 

Karen Serena <karenserena@hotmail.com>,  

Kurt Wessel Hansen <kurt@wesselhansen.dk>, 

Morten Hansen <info@denopsoegendeballet.dk>, 

Niels Friderichsen <stelni1787@gmail.com>, 

Steffen Adamsen <steffenadamsen@gmail.com>  

FONDEN LINDEGAARDENs BESTYRELSE:  

Formand Peter Hartmann (valgt af Bondebylauget)  

Næstformand Rolf Aagaard-Svendsen (Valgt af Støtteforeningen) 

Kasserer og sekretær Bo Krogh (Valgt af Støtteforeningen) 

Bestyrelsesmedlem Kurt Wessel Hansen (Valgt af Støtteforeningen) 

Bestyrelsesmedlem Niels Friderichsen (Valgt af Bondebylauget) 

Bestyrelsesmedlem John Erichsen (Valgt af Støtteforeningen) 

 

BYGGEUDVALG: 

Bo Christiansen <boch@orbicon.dk>, 

Bent Ellegaard <be@kimbjorn.dk>, 

Niels Friderichsen <stelni1787@gmail.com>, 

Bodil Foerlev <bodilfoerlev@gmail.com>, 

Stein Hagen <steinhag@gmail.com>    

 

mailto:stelni1787@gmail.com
mailto:jytte@kloeve.dk
mailto:kurt@wesselhansen.dk
mailto:jensthygek@gmail.com
mailto:willybopoulsen@gmail.com
mailto:lise@lisegaarde.dk
mailto:vibekev@dk.ibm.com
mailto:art@elianaramirez.com
mailto:steinhag@gmail.com
mailto:karenserena@hotmail.com
mailto:kurt@wesselhansen.dk
mailto:info@denopsoegendeballet.dk
mailto:stelni1787@gmail.com
mailto:steffenadamsen@gmail.com
mailto:boch@orbicon.dk
mailto:be@kimbjorn.dk
mailto:stelni1787@gmail.com
mailto:bodilfoerlev@gmail.com
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           Julen er flyttet ind på Lindegaarden! Der er lys i træerne og  
           hjerterne er hængt op i vinduerne og byder de mange borgere,  
           som dagligt kommer på gården, VELKOMMEN! 

 

 

 

NU SKER DER NOGET: 
 

 NY FORMAND OG BESTYRELSE FOR FONDEN 

KULTURSTEDET LINDEGAARDEN 

 STØTTEFORENINGENS BESTYRELSE OG KASSERER 

 NYE MEDARBEJDERE: MORTEN HANSEN OG JANNIE 
RYDAHL MAGNUSSEN  

 TELEFONTID Mandag – torsdag 10-19:00 

 KONTORTID: Tirsdag 17-19:30 & Torsdag 10-14:00 

 UDLEJNING AF SALEN ER STØT STIGENDE  

 NY FOLDER PÅ VEJ 

 QR  KODE 

 FACEBOOK 

 HAVEHOLD 

 ISOLERING OVER STUERNE/LEJLIGHEDEN 

 CENTRALVARME I LINDEGAARDSSTUERNE 
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NY FORMAND OG BESTYRELSE FOR FONDEN KULTURSTEDET 

LINDEGAARDEN 

Vi er meget glade for, at Fonden for Kulturstedet Lindegaarden nu har fået 
en aktiv og kompetent bestyrelse, som består af følgende engagerede 

mennesker: 

 Formand Peter Johan Hartmann, formand 

 Rolf Aagaard‐ Svendsen, næstformand 

 Kurt Wessel Hansen, web-master/booking 

 Bo Krogh, kasserer/sekretær 

 Niels Friderichsen 

 John Erichsen 
 

Med formanden Peter Hartmann for bordenden, har de nye bestyrelser truk-

ket i arbejdstøjet. Der sker rigtig mange ting på Kulturstedet Lindegaarden 
lige nu: Peter Hartmann arbejder sammen med bestyrelsen på 

fondsansøgninger, arkitekten Stein Hagen, tegner på de mange delprojekter, 

der understøtter helhedsplanen, som er i støbeskeen. Et af de første tiltag, 
som den nye bestyrelse satte i gang, var ansættelsen af to nye 

medarbejdere. 
 

STØTTEFORENINGENS BESTYRELSE 

I Støtteforeningens bestyrelse har vi været så heldige, at Dorte Frederiksen 
har tilbudt at overtage posten som Støtteforeningens kasserer efter Carsten 

Spangsberg. Dorte har sit eget firma 'Regn med Mig', og vi glæder os meget 
til, at regnskaberne bliver lagt ind i Economics systemet, hvorfra vi også kan 

administrere medlemskartoteket og udskrive fakturaer. Dette skift kommer 
til at foregå med virkning fra 1.januar 2015. Støtteforeningens regnskabsår 

løber forskudt, så overgangen vil gå fint. Efter at Carsten Spangsberg og sup-
pleant Vibeke Vestergaard er udtrådt, består Støtteforeningens bestyrelse 

derfor nu af følgende engagerede personer: 

 Niels Friderichsen, formand 

 Jytte Kløve, næstformand 

 Kurt Wessel Hansen, web-master/booking 

 Willy Poulsen 

 Jens Thyge Kristensen 

 Lise Borg Gaarde, suppleant 

 Dorte Frederiksen, kasserer/udenfor bestyrelsen 

 Morten Hansen, pedel/udenfor bestyrelsen 

 
 

TO NYE MEDARBEJDERE: 

Vi er virkelig glade for at Lindegaarden nu har ansat to medarbejdere. Den 
ene er: 

 

MORTEN HANSEN, som er ansat som pedel og kan kontaktes på 
Lindegaardens nye telefon:  

31 13 31 90 

Telefontid mandag - torsdag 10 -19. 

Kontortid: Tirsdag 17 -19:30, Torsdag 10 -14 
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Mange kender Morten fra deres gang på Lindegaarden. Det er ham, du 

kan ringe til, hvis du f.eks. har en halv eller hel dag, som du gerne vil 

bruge på at støtte Lindegaarden med. I kan så aftale, hvornår det pas-
ser. Du kunne måske også have brug for svar på en specifik forespørgsel 

vedrørende din gang på Lindegaarden. 
 

 

JANNIE RYDAHL MAGNUSSEN er den anden nye medarbejder, som vi er 

glade for at byde velkommen. Jannie er arkitektonisk ingeniør med speciale i 
byplanlægning og har arbejdet i såvel Hillerød Kommune som i Frederiks-

berg Kommune. Her har hun blandt andet været beskæftiget med byplan-
lægning, byudvikling og områdefornyelse, så vi føler os heldige i at kunne 

tiltrække Jannie som samarbejdspartner. Det er mærkbart, hvor meget 
energi, det giver stedet at få drivkraftige mennesker til at slutte op om 

projektet. 
 

UDLEJNING 

Kurt Wessel Hansen varetager opgaver såvel i Fonden som i Støtteforenin-
gen og er nu den ansvarlige for bookningen af salen. Har du spørgsmål til 

booking, kan du ringe til vores nye telefon på:  

31 13 31 90 
hvor du vil kunne vælge at blive stillet direkte om til Kurt eller Morten.  

Men du kan også skrive til Udlejningen: 
book@kulturstedetlindegaarden.dk eller gå ind på vores hjemmeside: 

kulturstedetlindegaarden.dk og få relevante informationer. 
 

 

NY FOLDER 

Kulturstedet Lindegaarden har fået ny folder, som er opdateret med alle 
aktuelle informationer. Den kan hentes ved at gå ind her: 

kulturstedetlindegaarden.dk/dok/folder 2014-11-30-ver. 1.pdf 
 

QR KODE 
 

 
 

 
 

 
 

 

Kulturstedet Lindegaarden har også netop fået en QR kode, som er den nye-
ste direkte måde at skaffe oplysninger om kulturstedet på. Ind til videre fin-

des den blot på postkassen, men kommer ind andre steder. 
 

FACEBOOK 

Der er atter aktivitet på Kulturstedet Lindegaardens Facebook, så gå ind og 
hold dig informeret og bidrag med gode inputs, del og like! 

 

mailto:book@kulturstedetlindegaarden.dk
http://kulturstedetlindegaarden.dk/
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HAVEHOLD 

Nogle ting ser man straks. Haveholdet, der blev dannet på generalforsamlin-

gen, har været rundt om alle bygningens facader. Der er beskåret, fejet blade 
og sommerens visne ukrudt er fjernet. Hvis du har lyst til at slutte dig til ha-

veholdet, kan du ringe til Kulturstedet Lindegaarden på: 
  

31 13 31 90 
 

ISOLERING OVER LEJLIGHEDEN 

For ca. 3 uger siden blev loftet ryddet for at gøre plads til et 300 mm tykt lag 
træfiberisolering over lejligheden. Det var startskuddet til de straks-tiltag, der 

skal bevirke, at Lindegaardsstuerne, som vi kalder de smukke rum i lejlighe-
den, atter kommer i spil efter de snart 15 år’s tornerosesøvn.  

 

VARME I LEJLIGHEDEN 

I denne uge er VVS-manden Flemming gået i gang med at føre rør frem fra 

den eksisterende varmecentral. Rør som skal forsyne de 13 stk. af Bygme-
strene Roskilde ApS. donerede radiatorer og give os den længe eftertragtede 

jævne varme i stuerne! 
 

AKTIV SØNDAG d. 14 december kl 10.00 

Kulturstedet Lindegaarden drives af frivillige. Du kan selv være aktiv og med 

til at bestemme på mange forskellige måder. En af de mest hyggelige faste 
samlingsdage er: 

 

AKTIV SØNDAG 2. søndag i hver måned kl 10.00. 
 

Vi er nogle gange ret få, andre gange mange frivillige, der samles. Det er 

altid en rigtig go' oplevelse og inspirerende at være aktiv og effektiv sam-
men med andre, som har lyst til at give en hånd med. Det er så dejligt til 

slut på aktiv dagen at gå rundt og se, hvor meget det betyder, når man 
trækker på fælles hammel!  

 

Næste aktive søndag i julemånedens tegn er d. 14. dec. kl 10 
For de morgenfriske er der morgenkaffe og juleboller kl 9:30, opstart af 

opgaver kl 10:00. Kulturstedet Lindegaarden giver frokost KL 12:00.  
Arbejdet fortsætter til ved 14-tiden. 

 

HAR DU NOGET PÅ HJERTET 

Har du noget på hjertet, kan du altid skrive til os på mail:  

info@kulturstedetlindegaarden.dk 
 

Vi håber, at vi ses på søndag. 
Hvis ikke, ønsker vi alle en rigtig god jul. 
 

Venlig hilsen 

Kulturstedet Lindegaarden 
 

Vedhæftet: TO-DO-LISTE samt ny folder 

mailto:info@kulturstedetlindegaarden.dk
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