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NYHEDSBREV AUGUST 2015 

 

Kære August-Venner 

 

STUERNE  I VESTRE LÆNGE  

Alle sejl bliver sat til nu, hvor byggetilladelsen er gået igennem, og vi er i gang med at søge om tilladelse til 

at rive en væg ned mellem de to stuer i vestre længe og derved opnå et optimalt lokale til udlejning til for-

tælleaftener, generalforsamlinge, møder, foredrag, og private formål som fx barnedåb, fødselsdag og andet. 

Gulvene vil blive malet, og vi har lagt hovederne i blød for at finde klapborde og stole, sådan at stuerne let 

kan veksle fra møde og foredragsfunktion til fest, hvor der kræves opdækning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LINDEGAARDS KONCERTERNE 

  25/9, 30/10, 27/11, 2016: 26/2, 8/3, 29/4 

 

 

   

  Netop her forleden afholdt Anette og Helge Slaatto 

  akustik test i stuerne - det ville mange nok gerne  

  have overværet!!! 

 

SAMARBEJDE MED DTU 

Endnu et samarbejde er indledt med DTU. Det handler denne gang om energi besparelse. Det er to 

ingenører, Ane Kathrine Holt og Sidsel Mellergard Bauner, som vil arbejde med dette emne som afgangs 

projekt over det kommende halve år. Ane og Sidsel vil få deres daglig gang på Lindegaarden i denne 

periode, og vi glæder os til at følge projektet. 
              Side 1/2 
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LINDEGAARDS KONCERTERNE med eller uden MIDDAG 

 

 
 

Der er allerede mange, som har erhvervet billetter til sæsonens koncerter, og de fleste har endvidere  

bestilt middagsmenu fra vores nye nabo FRK FRIIS, forud for koncerterne. Vi glæder os over at have  

fået denne succesrige og spændende café og cateringvirksomhed, Frøken Friis, lige next door. 
 

LINDEGAARDS KONCERTERNE, de finder sted:  

25/9 – 30/10 – 27/11 – 2016 - 26/2 18/3 – 29/4 
 

Du kan købe biletter og se mere om koncertprogrammet med de højt professionelle musikere HER 

 

 

LINDEGAARDENS VENNER GENERALFORSAMLING D. 28. SEPTEMBER  

Indkaldelse og dagsorden vil blive udsendt i henhold til vedtægterne. 

 

NÆSTE AKTIV SØNDAG BLIVER D. 13. SEPTEMBER 2015 

 

Venlig hilsen 

Lindegaardens Venner   
Side 2/2  

http://kulturstedetlindegaarden.dk/Arrangementer.htm


NYHEDSBREV OKTOBER 2015

Kære Venner
Om lidt er det EFTERÅRSFERIE, og vi byder ind med et arrangement for børn fra 7 års alderen. Det bliver 
to naturdage og kommer primært til at foregå ud, hvor vi plukke æbler, ser på bier, graver kartofler 
op og meget andet. .

ÆBLER OG KARTOFLER I JORDEN OG I LUFTEN
MAN 12. OG TIRS. d. 13. OKTOBER KL. 10-16

ÆBLEDAG
Om mandagen kører vi med Grisen tril Brede, plukker æbler i
Brede Museets have og ser på Willys bier. Når vi kommer tilbage
til Lindegaarden i Bondebyen, bager vi kage, laver æblechips og
alt det andet som vi har fundet på vores æblevej.  

KARTOFFELDAG
Vi graver kartofler op og beslutter sammen om vi vil lave
kartoffeltryk, bage kartoffelkage, lave pomfritter eller noget helt
andet. Vi vil helt sikkert koge nogle af dem til kartoffelmadder til
frokost. Om eftermiddagen bager vi kartoffelbrød. Husk tøj til
dagen, og blot en lille madpakke, hvis du ikke kan lide
kartoffelmadder. Vi får ikke brug for telefoner den dag, så lad den
blive hjemme.

1. LINDEGAARDS KONCERT blev en succes

Under middagen var der mulighed for at skrive på dugen, hvilket 
flere gjorde. Én skrev om lys, en anden om luft og flere at det var 
en fin aften. Det er vi glade for, idet vi også på den måde får input
 til hele tiden at optimere arrangementer og begivenheder.  
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Der var stor aktivitet op til den første Lindegaardskoncert med tilhørende middag fra Frøken Friis, og vi 
kunne glæde os over,  at der kom rigtig mange mennesker til for at høre de to internationale musikere.

  

De kommende 5 LINDEGAARDS KONCERTER:

30/10, 27/11, 2016: 26/2, 8/3, 29/4

Du kan bestille billetter på vores hjemmeside eller irekte HER: 
http://kulturstedetlindegaarden.dk/Arrangementer.htm

Så heldigt var det at blommerne på Lindegaardens blommetræ netop var modne,
sådan at Frøken Friis kunne lave blommecrumble med vores egne
blommer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING D 12. OKOTOBER KL 19.30 
D. 28. september havde vi ordinær generalforsamling, og der blev her besluttet, at der skulle indkaldes til 
ekstraordinær generalforsamling mandag d. 12. oktober, således at de vedtægtsændringer, som den 
tilstedeværende forsamlingen bakkede op omkring, kan blive formelt vedtaget. Alle er velkomne.

NÆSTE AKTIV SØNDAG BLIVER D. 11. OKTOBER 2015

Kom og vær med OG der er hjemmebagte boller fra morgenstunden kl 9.30. 
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Venlig hilsen
Lindegaardens Venner 
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                   3. NOVEMBER I LØBET AF DAGEN 14 – 18.30

VELKOMMEN TIL BØRN, BØRNEBØRN, FORÆLDRE  BEDSTEFORÆLDRE

HALLOWEEN  på  LINDEGAARDEN
FÅ ET GRÆSKAR MED LYS I MED HJEM

Nu er det november, og det bliver tidligt mørkt, og det er hyggetid. Og er der noget der er hyggeligt, så er det at tænde
levende lys. Derfor er Kulturstedet Lindegaarden gået i samarbejde med Bondebylauget, for at starte en ny skik op,

som går ud på, at vi i begyndelsen af november inviterer børn og bedsteforældre til en sjov dag på Lindegaarden, hvor
vi bager græskar muffins med sort lakridsglasur, laver suppe, men ikke mindst skærer spændende, sjove, hyggelige og

måske også uhyggelige græskar ud. Når vi kommer til aftenstunden, kan man købe græskar suppe, og til sidst går vi alle
ud af den store grønne port i Vestre Længe med hver vores store græskarlanterne – hjem til os selv, hvor vi kan stille

det ved  indgangsdøren eller ved havelågen: Så bliver Bondebyen endnu dejligere. 

PROGRAM  tirsdag d. 3. november 
kl 14 – 15.30 bager vi muffins.

Kl 15.30 – 18  skærer vi lygter og laver suppe.
kl 18.00 er der græskarsuppe  

kl 18.30 alle græskarene ”går hjem” med lys i.

PRIS kr. 100,-

Venlig hilsen 
Bondebylauget og Kulturstedet Lindegaarden 
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KOM OG NIS MED OS
LØRDAG D. 12. DECEMBER KL 13 – 17

JULEKLIP OG NISSERIER PÅ LINDEGAARDEN kl. 13 -
15

JULESANGE, LEVENDE MUSIK MED 
HENRIK PRAHL & ANETTE SLAATTO kl. 15 - 17

VI  KAN KLIPPE, VI KAN KLISTRE, VI KAN FLETTE FINE HJERTER. VI KAN DANSE DE DEJLIGE 
JULEDANSE OG BAGE DE SKØNNESTE JULEKAGER.

PÅ DEN GAMLE LINDEGAARD VIL VI TRYLLE JULEN IND I HJERTERNE MED HYGGE, LYS OG 
SANG. 

Med røde hjerter i vinduerne byder Lindegaardens Venner indenfor til en rigtig 
julehyggedag for børn og forældre, for ung og gammel, for onkler og tanter, for lille 
og stor, for nabo og genbo, hængt hjerterne op i vinduerne, og vi byder også 
bedsteforældre indenfor til julehygge. 

Julehygge på Lindegaarden er en tradition, der tænder op for julestemningen så det 
varmer lige på rette sted. De mange frivillige kan hver især rigtig mange ting, og har 
til netop denne dag bagt, flettet hjerter, lavet chokolade, kaffe og gløgg. På denne 
nissejuledag har vi masser af papir, saks, lim, gran, lys og jul, så vi kan jule sammen.
Måske var du med ude og se Willys bier i Brede? Willy kommer med sin helt skønne 
honning - og måske også de irrede kræmmerhuse. Nu får vi se!

JULEHILSEN LINDEGAARDENS VENNER
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NYHEDSBREV FRA KULTURSTEDET LINDEGAARDEN
Netop som frosten satte ind blev der tændt for centralvarmen i stuerne i lejligheden. Det er virkelig
godt for bygningen og herligt for os alle - særligt for pedellen Morten Hansen og fundraiser, sekre-
tær og redaktør, Jannie Rydal Magnussen, som arbejder på Lindegaarden i dagligdagen.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING d. 19. februar 2015 kl 19.30 på Lindegaarden.
Datoen for den ekstraordinære generalforsamling er blevet ændret til d. 19. februar, så husk at flyt-
te datoen i din kalender.
 

På den ekstraordinære generalforsamlingen skal der tages stilling til en del:
 Vedtægtsændringer, som bl.a. omfatter ændring af foreningens navn og formål. Ordet ”Støtte-

foreningen” ønskes fjernet eller erstattet med et eller flere ord, der fortæller om foreningens 
formål efter det oprindelige formål stort set er opfyldt. Navneforslag modtages med taknemme-
lighed

 Ændringer i bestyrelsens sammensætning, idet der er sket en del siden den ordinære general-
forsamling i september. Carsten Spangsberg er udtrådt af bestyrelsen og Vibeke Vestergaard har
trukket sig som suppleant. 
Støtteforeningen formand, ildsjælen Niels Friederichsen, ønsker at overlade "førertrøjen" til nye
kræfter, så han får bedre  tid til at passe sin familie og sin egen store gård. Niels Friederichsen vil

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby

www.kulturstedetlindegaarden.dk - Mail: Info@kulturstedetlindegaarden.dk

mailto:Info@kulturstedetlindegaarden.dk
http://www.kulturstedetlindegaarden.dk/


dog gerne fortsætte som suppleant, og, hvis generalforsamlingen, som vi 
forventer, godtager denne ændring, skal vi have valgt en ny engageret per-

son ind i bestyrelsen. 
Vi opfordrer alle vore medlemmer til at komme med kandidatforslag til nyt bestyrelsesmedlem. 
På generalforsamlingen hører vi også gerne, om der i forsamlingen er forslag til, hvem der bør 
overtage formandsposten. 

 Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig, og alle medlemmer vil me-
get hurtigt blive orienteret om rollefordelingen, og hvem der er valgt som ny formand.

På den ekstraordinære generalforsamlingen vil der endvidere blive orienteret om:
 de nye bygningsmæssige tiltag som fx istandsættelse af lejligheden i vestre længe, hvor der

allerede nu er installeret centralvarme, handikaptoiletter.
 status for fondsansøgningerne. 
 borgermødet om gadekæret der indkaldes til sidst i januar

Alt dette vil fremgå af indkaldelsen med dagsordenen, som bliver udsendt i løbet af januar i det 
helt dugfriske år 2015.

AKTIV SØNDAG d. 11. januar kl 10.00
Kom og vær med! 

Flere af de faste aktiv på Lindegården er gået i gang med at istandsætte stuerne i vestre længe. Det
er et stort arbejde, og vi har brug for mange hænder til denne opgave: Kom og vær aktiv så vi kan 
få Stuerne færdig til udlejning i løbet af foråret. Du vil meget snart kunne læse på hjemmesiden, 
kulturstedetlindegaarden.dk/   under   AKTIVITETER, hvad vi agter at gå i gang med søndag den 11. ja-
nuar.

TAK
Tilbage er blot at sige TAK til alle for Jeres engagement, for jeres bidrag, for jeres gode ideer og for 
jeres donationer.  På Kulturstedet Lindegaarden glæder vi os til 2015. Vi glæder os til det positive 
samarbejdet med alle jer, som følger os. Og vi glæder os i lige så høj grad til samarbejdet med de 
mange brugere af Lindegaarden, som har deres jævnlige gang på gården.

Godt nytår til alle fra

Kulturstedet Lindegaarden
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