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Generalforsamling i Lindegaardens Venner 15. februar 2021 

Formandsberetning  

2020 – ET ÅR SOM ALDRIG FØR  
Den er blevet så flot, Lindegaarden, som den står der med sit vidunderlige nye tag af strå, de 
solgule mure og de smukt snedkererede grønne døre og vinduer. Når man står på 
gårdspladsen og beundrer værket, mærker man en sjælden ro og en inspirerende atmosfære. 
Man kommer hurtigt til at tænke på, at her har gået mange slægter hen over pigstenene, hver 
med deres ærinde. De har haft deres liv her, født børn, og dyrene deres afkom. Her er blevet 
leet og levet, og hver en sten i de gule mure, har hørt så meget. Men de har aldrig hørt noget 
magen til det, som skete i 2020. 

 

Da vi stod i nytåret 2020, var det med armene oppe over hovedet. Vi var midt i restaureringen 
af Lindegaarden, det var virkelig spændende og alt var på den anden ende. Der var masser af 
udfordringer, som skulle løses sideløbende med at vi prøvede at gennemføre vores 
arrangementer så godt, som det nu kunne lade sig gøre. Men ingen havde kunnet forestille sig, 
hvad der kom med covid-19 pandemien, hvor vi måtte lukke ned på helt lavt blus, ligesom alle 
andre kulturhuse. Det var en virkelig både svær og besværlig tid. Stort set alle arrangementer 
blev udskudt eller skrinlagt indtil efteråret, hvor vi lige så stille fik mulighed for at sætte gang i 
arrangementerne igen.  

ÆGGEPENGENE  

Set fra Lindegaardens Venners side, så handler Kulturstedets profil om at skabe oplevelser, 
inspirere og sætte nye projekter i værk. Men stedets eksistens afhænger også af økonomi, og 



 
 

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby 

www.kulturstedetlindegaarden.dk - mail: info@kulturstedetlindegaarden.dk 
 

når der ingen arrangementer er, kommer der ikke penge i kassen. Derfor iværksatte vi før 
påske et støtteprojekt, som handlede om, at man kunne støtte Kulturstedet ved at købe et 
eller flere guldæg. Vi er meget taknemmelige for, at rigtig mange borgere bød ind og fik 
guldæg med sig hjem. Vi fik med guldæggene indført et nyt begreb i vores regnskab: 
Æggepengene. Det blev til kr. 35.000, og denne sum har, sammen med den offentlige 
hjælpepakke, bevirket, at vi lige akkurat har kunnet klare os igennem 2020. Tak til alle jer, 
som støttede os, også lige på det tidspunkt. Det gav os tro og håb om, at det hele nok skulle 
gå.  

 
ÆBLEHAVEN  
For andet år i træk var det planen at pode kviste af sjældne og gamle æblesorter stammer af 
æbletræer. Det var Lars Søndergaard, som gennem det foregående år havde samlet de mange 
sjældne sorter og opbevaret dem, sådan at de lå klar til at blive podet i april måned. Men på 
det tidspunkt var landet lukket ned, og der var nu ingen mulighed for at forsamles mere end 
10 mennesker. Derfor besluttede vi, at selv om vi ikke kunne mødes med borgere fra fjern og 
nær, ligesom sidste år, så podede vi alligevel alle kvistene på træerne. De er nu blevet  
plantet i en æblehave lige uden for Vestre Længe, og ind imellem træerne såede vi frøene fra 
2019 morgenfruerne. Vi ser frem til, at vi på et tidspunkt, når Danmark lukke op igen kan 
mødes med havefolk, som kunne tænke sig at få fx et Lyngby Æbletræ i deres have.  
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TAK FOR STAUDERNE  
Nu handler alt jo ikke om penge, men når de er få, må man se, om man mon kan finde nye 
veje. Et af de nye tiltag vi tog i foråret var, at vi etablerede et rundt bed omkring flagstangen 
ud for Stuerne. Vi skrev til Det Grønne Område og ud til alle Jer Venner, om I havde stauder, 
som I kunne tænke Jer at forære Lindegaarden. Det er blevet et smukt bed, og det særligt 
dejlige er, at vi føler, at I er flyttet lidt ind hos os, ved at give os Jeres planter. Tusind tak for 
det I gav, som gror så frodigt.   

 

 

GENÅBNINGEN D. 19. JUNI  
Det var en festlig og minderig dag d. 19. juni, hvor Lindegaardens Fond 
kunne indbyde en mindre skare på 50 personer til fejring af, at 
restaureringen af Lindegaarden var tilendebragt. De 12 millioner kr. som 
A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTNE MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMÅL 
havde skænket til at restaurere Lindegaardens ydre, var nu brugt helt op. 
Solen skinnede på den nyrestaurerede Lindegaard og på borgmester 
Sofia Osmani, som ønskede Kulturstedet tillykke med, at det var 
lykkedes et skabe et nyt kultursted i Kongens Lyngby. Både Fondens 
formand Rolf Aagaard-Svendsen og flere andre talte i den festlige 
anledning og Lyngby Brassband blæste en fanfare. Til dagen havde vi 
fremskaffet en gammel kalkevise, som blev sunget som fællessang. 
Festligheden blev endvidere markeret ved, at de tilstedeværende skrev 
deres navn med en diamantgriffel i en rude på Vestre Længe. 
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På grund af restriktionerne kunne vi blot være 50 personer til stede på den ellers festlige dag.  

 

JUBILÆUMSSKRIFT 
På samme minderige dag markerede vi, at det i 2020 var 10 år siden ideen 
om bevaring af Lindegaarden og etablering af et kultursted opstod. Det er 
sket ved, at vi har beskrevet ”rejsen” i et 10 års jubilæumsskrift, der er 
blevet trykt, og som desuden kan ses på vores hjemmeside. Det kan du se 
HER. 

 

 

”DET MÅ I SGU UNDSKYLDE” 
Det var i 2019, at vi modtog den røde sten fra TV2 Lorry som markering af, 
at Lorry særligt anbefaler Kulturstedet Lindegaarden. Men på en Åben 
Søndag så vi, at den var væk! Vi ledte, vi spurgte til højre og venstre og 
skrev til sidst til Det Grønne Område, om de vil efterlyse den.  
DGO skrev om stenen, og efter to måneder lå den lige så 
stille igen på sin plads foran Lindegaarden med en seddel 
bag på: Det må I sgu undskylde. 
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LIVESTREAMING 
Det er næsten et paradoks, at man sidder i en gammel historisk bygning og oplever at ny 
teknologi har sneget sig ind rigtig mange steder. Fx sad vi til et bestyrelsesmøde og syntes, at 
der var lidt koldt i Stuerne. Det blev løst ved en opringning til Bo Krogh, som hjemme fra sit 
skrivebord kunne skrue op for varmen, og 5 minutter efter kunne vi smide frakkerne.  

 
Men det helt store skift er sket i forhold til Livestreaming i samarbejde med Århus Universitet, 
som vi startede op sidste år. Det er et teknologisk under, at vi kan sidde hos os sammen med 
andre 250 mennesker andre steder i Danmark og samtidigt høre de samme foredrag!  

Men også vores egne Søndags-Matinéer har vi livestreamet i år. Det foregik i forbindelse med 
matinéen ”Baun on Beatles” med Søren Baun Trio i maj. Blot kunne der her kun være 4 
publikummer til stede, som hver havde betalt en særlig høj VIP billetpris, og tak for det. Du 
kan høre matinéen HER.  
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UDENDØRS KONCERT UNDER LINDETRÆET 
Med støtte fra en særlig corona-pulje fra Augustinusfonden har Klanghjulet i denne smukke 
sommer afholdt to udendørs Lindegaardskoncerter under lindetræet. De var begge godt 
besøgt, og tilhørerne blev bl.a. beriget med en helt utrolig spændende koncert med unge 
talenter. Et af de fantastiske talenter var violinist Carl Rygelund, som spillede egne 
kompositioner. 

DRØMMETEAMET AF FRIVILLIGE: WOW  
I skulle lige prøve at være i stue eller på gården med de fantastiske frivillige, som støtter op 
omkring alt det, der foregår på Lindegaarden. Det er så spændende, og det er så iderigt, når 
mennesker med hver deres baggrund og forudsætninger mødes og løser vidt forskellige 
opgaver på deres egen og på nye måder. Det er stort og småt, det er tekniske og praktiske 
opgaver og det er en gave til Kulturstedet at møde den gejst. Den smitter på den gode måde, 
og vi glæder os over, at den er en del af Lindegaardens DNA.   

I år har det været anderledes end tidligere på grund af den unævnelige. Men vi startede året 
med at prøve at organisere os bedre i mindre grupper med hver sit ansvarsområde. Så nu kan 
du møde nogen fra Arrangementsgruppen, Fra Matiné gruppen, fra Kontorholdet, fra 
Haveholdet, fra Kokkeholdet, fra Teknikgruppen eller nogle fra Vennernes Bestyrelsen. Nogle 
grupper mødes regelmæssigt, mens andre møder op efter behov. Det ser ud til at være en god 
plan, og vi glæder os til at løfte opgaverne efter den, når nu det hele kommer op at køre i det 
rigtige gear igen. TAK til alle Jer i frivilligskaren, som har været med til at få det hele til både 
at ske og ikke ske. I har været der og budt ind særligt under de vanskelige konditioner, som 
forhåbentligt vil lette i 2021. 

ÅBEN SØNDAG  
Åben Søndag ligger fast på den 2. søndag i alle måneder, og selvom der har været forsamlings 
restriktioner, har vi holdt fast i netop disse søndage, blot har vi været langt færre end ellers, 
og ikke over 10 personer. Det har været et MEGET arbejdsomt år, især pga. restaureringen af 
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Lindegaarden. Men skaren af seje frivillige har budt ind og støtte på alle områder, og det er 
ganske enkelt fantastisk: Tusind tal til alle.  

SAMARBEJDSPARTNERE 
Vi er meget taknemmelige for, at vores netværk er fast og velfungerende, særligt i disse tider. 
Vi oplever en imødekommenhed og en samarbejdsvilje, som virkelig hjælper os i vores arbejde 
med afholdelse og formidling af Vennernes arrangementer og begivenheder. Vi skylder også 
disse en hjertelig TAK: 
                                                                                                                 
Lyngby-Taarbæk Kommune 
Det Grønne Område 
Visit Lyngby 
Frivilligcenteret 
Stadsarkivet 
Folkeuniversitetet 
Hjorten 
Nettet 
Bondebylauget 
Bondebyens Børnehave 
 

BESTYRELSEN  
Vennernes bestyrelse består af formand Jytte Kløve, næstformand Dorete Dandanell, Niels 
Halse, Lone Bang Hemmeth, Kirsten Havelund, Anette Slaatto og Uffe Christoffersen, som er 
vores ”finansmand”.  

Vi er så heldige i vores vedtægter at kunne have adskillige 
suppleanter, og i 2020 har vi haft fornøjelsen af at samarbejde 
med hele fem: Lone Gladbo, Niels Friderichsen, Willy Poulsen, 
Marianne Hilton og Kurt Wessel Hansen. Vi har afholdt 9 
bestyrelsesmøder i 2020, alle på den 2. mandag i måneden.  

Bestyrelsens møder har i år naturligvis også haft en anden 
karakter end tidligere.  

Og vi har fortsat det gode og nødvendige samarbejde med 
bestyrelsen for FONDEN og løbende udvekslet ønsker, nye tanker, 
og igangsættende idéer til gårdens fremtidige virke. 

 

 

ARRANGEMENTER I 2020:  

LINDEGAARDSKONCERTERNE 
Det er nu 7. sæson, at Anette og Helge Slaatto via foreningen Klanghjulet har været kuratorer 
på LINDEGAARDS-KONCERTERNE. Men som det er gået for alle kulturinstitutioner, blev ikke 
alle koncerterne ført ud i livet. Men 4 ud af de 6 koncerter blev holdt, dog blot to af dem med 
den klassiske middag før koncerten. De fire koncerter var:  
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28. februar, Nyt Eliteensemble 
25. september, Christina Bjørkøe og Slaatto Trioen 
31. oktober, Åstrand/Salo Douen 
29. november, pianisten John Damgaard 

Ved de tre af koncerter har der på grund af forsamlings-restriktionerne blot været 78 
publikummer, hvor vi ellers har kunnet huse op til 150 tilhørere. Vi er meget taknemmelige 
over den store interesse, der er for Lindegaards-Koncerterne og stolte over den begejstring, 
som de bliver modtaget og omfavnet med. 

Det er et kæmpearbejde Anette og Helge lægger i at arrangere Lindegaards-Koncerterne, som 
jo ikke blot handler om at få kontrakterne med musikerne i hus, men også om at ansøge fonde  
om økonomisk støtte. Det er med stolthed, at vi igen i år kan glæde os over, at 
Lindegaardskoncerterne har modtaget støtte fra følgende fonde:  

STATENS KUNSTFOND, OTICON FONDEN, AUGUSTINUS FONDEN, LYNGBY-TAARBÆK 
KOMMUNES KULTURFOND og OPTIMISTFONDEN. 

SØNDAGS-MATINÉER 
Det er i 2020 Søndags-Matinéernes 4. sæson for rækken af musikalske koncerter og 
musikfortællinger, som alle finder sted den 2. søndag i måneden. Det har været et alsidigt, 
sprudlende og fantastisk program, som Matinégruppen har sammensat. Det er i 2020 lykkedes 
at gennemføre hele 5 af de 6 Matinéer, og det var følgende: 

5. januar, Nytårskoncert med Baldanseorkesteret.  
8. marts, Børn og Klassisk Musik. 
3. maj, Baun on Beatles, livestreamet koncert med Søren Baun Trio 
13. september, koret Papaya  
4. oktober, børneteater ”Snedronningen” 
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Vi fryder os over, at besøgstallet for matinéerne fortsat stiger. Vi tror, at det handler om, at 
selve konceptet omkring den musikalske identitet nu er mere markant og veletableret, men 
sikkert også, at det fortællende element i relation til matinéerne er blevet udviklet som 
koncept. Det har været fantastisk at se rammerne for musikoplevelser blive udvidet og 
udfordret ved Søndags-Matinéerne, hvoraf flere i 2020 har været møntet særligt mod børn. 
Dette sker blandt andet fordi Kulturstedet Lindegaarden med tak har modtaget økonomiske 
midler fra en særlig pulje i Lyngby-Taarbæks Kulturfond rettet imod børn.  

Kuratorerne Niels Halse, Marianne H. Lund og Lone Bang Hemmeth har lagt stor energi i 
arbejdet med at sammensætte Søndags-Matinéerne, og derfor er det en stor glæde og tak, at 
matinéerne har modtaget støtte til afholdelsen af arrangementerne fra følgende fonde:  

STATENS KUNSTFOND, LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KULTURFOND og KNUD HØJGAARDS 
FOND  

FOLKEUNIVERSITETET - FOREDRAG 
I 2020 fortsatte det spændende samarbejde med Folkeuniversitet, Københavns Universitet, 
som vores engagerede næstformand i bestyrelsen Dorete Dandanell har etableret. Det har 
været velbesøgte arrangementer, som alle finder sted i Salen med kaffe og årstidens 
Lindegaardskage.  

22. september - 27. oktober: Omkring Gustav Klimt med mag art. Tea Baark Mairey, 
 

LIVESTREAMING AF FORELÆSNINGER FRA ÅRHUS UNIVERSITET 
På initiativ af Lone Gladbo, har vi koblet os på Aarhus Universitets livestreaming af 
forelæsninger om naturvidenskabelige emner. Og det er en kæmpesucces! Stuerne har været 
fyldte hver gang af meget entusiastiske tilhørere, der også kunne blande sig i debatten med 
forelæseren.  Vi fornemmer, at det er en ny kategori af tilhørere, vi får besøg af til 
livestreaming. Det er folk, der ofte kommer langvejs fra for at lytte til videnskabsfolkene, som 
er blændende formidlere af deres forskning. Der eksisterer en skøn stemning på Lindegaarden 
disse aftener, og rækken af foredrag har været:  

18. FEBRUAR: KVANTECOMPUTEREN, med professor i kvantefysik Klaus Mølmer, Institut for 
Fysik og Astronomi.  
3. NOVEMBER: DYBHAVET - NYT FRA EN UKENDT VERDEN. Professorer i biokemi Bo Barker 
Jørgen og Ronnie N. Glud. 
10. NOVEMBER - SMAGEN AF ØL 
Brygmester Zoran Gojkovic og Erik Lund, Carlsberg Laboratorium. 
24. november, GRØNLANDS INDLANDSIS med professor i kvartærgeologi Nicolaj Krog Larsen 
og professor i geofysik David Lundbeck Egholm 

FOREDRAG, FASTELAVNSFEST OG CIRKUS! 
Udover de musikalske begivenheder, teater, forelæsninger og livestreamings-arrangementerne 
har vi haft en række andre begivenheder på Lindegaarden. Den 27. januar var der foredrag 
med arkitekt Johannes Hedal om arkitekterne Eva og Nils Koppels arbejde i Lyngby-Taarbæk 
Kommune. Den 28. januar var det næstformanden i Lindegaardens Fond Bo Krogh, som 
fortalte om Is og Bjerge i 3D.  
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I februar afholdt vi den traditionsrige fastelavnsfest med tøndeslagning i samarbejde med 
Bondebylauget. Det var her Bondebyens Børnehave, som havde malet tønderne, og for første 
gang trak vi indenfor, blandt andet fordi vejret var virkelig råt. Det viste sig at være en rigtig 
god ide, og vi vil overveje at udvikle dette koncept fremover, hvis det ikke er helt flot højt 
solskinsvejr. Der var masser af sjove og fantasifulde udklædninger, og vi glædede os over, at 
der var rigtig mange hjemmelavede kostumer.  

Vi har fået en tre-årig støtte fra Lyngby-Taarbæk kommunes Kulturfond til at afholde en række 
arrangementer for børn. Vi lagde u d i september og oktober med to forestillinger med Cirkus 
Panik, en herlig cirkusgruppe, der er mester for at sætte børn – og bedsteforældre - i sving 
med cirkusløjer. Vi håber at kunne gennemføre den sidste forestilling med Cirkus Panik i 
foråret! Med fyldt hus! 

I oktober var restriktionerne blevet sådan, at vi ikke måtte være mere end 50 mennesker i 
Salen, og det satte sit præg på de arrangementer, som vi havde i støbeskeen, som fx Anejagt, 
Slægtsforskning for Begyndere, som fandt sted den 8. oktober.  

 
ÅRET DER GIK - 2020 
Vi har i år ikke talt hvor mange arrangementer, vi har haft, sådan som vi plejer, for vi ved alle, 
at forudsætningen for at føre begivenheder ud i livet, har været begrænsede. Det er rigtig 
trist. Men du skal vide, at mens du læser dette, passer vi stadig rigtig godt på hinanden med 
god afstand mellem både os og mellem stolene, der stilles op. Der skal netop nu både omtanke 
og næstekærlighed til, for slet ikke at glemme de store mængder af håndsprit, for at holde 
virussen på afstand. Må den snart fordufte.  

 

MANGE TAK 
TAK til alle jer, som kom forbi i det skelsættende år 2020. Vi håber at I er blevet beriget af 
oplevelserne på Kulturstedet Lindegaarden, som i det meste af året ikke alene har været 
ramt af den skæbne, som pandemien har rullet ud over hele kloden. Men vi har også i en 
stor del af året ligget i byggerod, som har gjort det svært for besøgende at komme frem og 
tilbage. Vi er glade for, at I kom, når vi lukkede dørene op og bød indenfor.  

Vi skylder også vores naboer i Bondebyen en stor TAK for deres forståelse undervejs i 
restaureringsfasen. Det har ikke været let med alle de store biler, med støv og støj. Men nu 
er den fase ovre, og vi håber, at I nyder synet af den nyrestaurerede Lindegaard, som nu 
kan stå stout og smuk i fremtiden.  
Og TAK til dig, fordi du har læst med helt herned. I Vennerne ser vi frem til, at vi igen i 
2021 kan få mulighed for at byde indenfor på Kulturstedet Lindegaarden til nye oplevelser, 
fællesskab og inspiration sammen med kunstnere, videnskabsfolk, fantaster, praktiske 
ekvilibrister, tænkere og genier.  

 
Jytte Kløve, formand 
Kongens Lyngby 3. januar 2020  
Kulturstedet Lindegaardens Venner 

 


