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Generalforsamling i Lindegaardens Venner 11. marts 2019 

Formandsberetning  

2018 – ET ÅR MED VIND I SEJLENE 
Det har været et visionsrigt og arbejdsomt år for  
Kulturstedet Lindegaarden, som i 2018 har indledt det 
egentlige arbejde med hensyn til restaurering af 
gården ydre rammer på baggrund af den store 
donation fra A.P. Møller Fonden. Fonden Kulturstedet 
Lindegaarden og vores arkitekt Stein Hagen har året 
igennem arbejdet i dialog bygherrerådgiveren 
Wohlerts Tegnestue om tilrettelæggelse af det store 
projekt, og vi forventer, at restaureringen af de ydre 
rammer rent fysisk kan gå i gang i maj måned 2019. 
Med til forarbejdet hører, at gården er blevet scannet, 
både udvendigt og indvendigt, sådan at man kan se 
hele gården fx på en telefon, hvor dette billede er fra. 
Men allerede nu kan man se eksempler på 
prøvemurstykker, fugedybder, pigstenshældninger og 
meget andet rundt om på Lindegaarden. Alt dette for 
at sikre, at det store arbejde blive udført på den  
både bedste og mest hensigtsmæssige måde.  

DONATIONER TIL STUERNE OG SALEN 
Stuerne, som vi tog i brug til både udlejning og til arrangementer i slutningen af 2017, har 
fungeret fint, og vi har i løbet af året fået installeret både projektor med lydanlæg og nye 
borde. Dette er sket takket være donationer fra både Danske Bank i Lyngbys Fond og Nordea 
Fonden. Det er vi virkelig taknemmelige for. Udover dette har vi modtaget adskillige donationer 
fra private. For eksempel har Birgit Riemer, som er en af de trofaste kontorpassere, foræret 
Lindegaarden en lynhurtig opvaskemaskine til køkkenet i salen. 4 minutter tager det, så er alt 
klart til at komme i skabene igen.  

BANKENDE HJERTER - FRIVILLIGE 
Vi er virkelig stolte over, at det er muligt at skabe og drive et 
Kultursted med så meget engagement og energi, som der eksisterer på 
Lindegaarden. Mange hjerter slår for den firelængede gård og for 
drømme og begivenheder, som allerede er blevet realiseret. Men det 
mest fantastiske er, at frivillige hænder og hjerter støtter op omkring 
Kulturstedet Lindegaarden med en helt utrolig vitalitet og iderigdom. 
Det spænder lige fra at være de trofaste, som tager sig af kontortiden i 
dagligdagen, eller altid giver en hånd med til Åben Søndag, til dem, 
som trofast hjælper til, når der er arrangementer. Andre bidrager nu og 
da, hvor vi kan kontakte dem, for at få hjælp til at løse en opgave. 
Atter andre sidder hjemme, og tænker på at yde en indsats som fx 
Mette, som strikkede de allerbedste karklude til os. Tak til Jer alle  
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ÅBEN SØNDAG 
I skrivende stund er vi nået til den 63. Åben Søndag, som altid finder sted på den 2 søndag i 
måneden. Her møder mellem 10 og 15 frivillige op for at hjælpe til med at klare de praktiske 
opgaver, som der er virkelig mange af på Lindegaarden. Det er meget hyggelige søndage, hvor 
nye ting bliver til, som bænken lige udenfor stuerne, skabe blive sat op, skruer bliver boret ind 
i væggene, så billederne ikke falder ned, de to køkkener bliver talt op, sådan at der er til 50 
personer af det hele i Stuerne og til 100 i Salen. Listen over opgaver er hver Åben Søndag lang 
og der bliver hakket af, for hver opgave, der bliver løst. Det er en kæmpe indsats de frivillige 
yder her, og mon ikke gården var faldet samme, hvis ikke netop dette hold bakkede op: Tusind 
tak. 

SAMARBEJDSPARTNERE 
Vi er meget taknemmelige for, at vores netværk vokser, og er imødekommende overfor 
samarbejde og formidling af Vennernes arrangementer og begivenheder. Vi skylder også disse, 
hver og én, en hjertelig TAK: 
                                                                                                                 
Lyngby-Taarbæk Kommune 
Stadsarkivet 
Historiske Dage 
Folkeuniversitetet 
Sorgenfri Teaterforening 
Nettet 
Bondebylauget 
Bondebyens Børnehave 
FDF-Spejderne 
Røde Kors 
Lyngby Kano og Kajakklub 

BESTYRELSEN  
Vennernes bestyrelse består af næstformand Dorete Dandanell, Lone Gladbo, Anette Slaatto, 
Niels Halse, Willy Poulsen og Uffe Christoffersen, som tager sig af blandt andet regnskaberne. 
Som suppleanter støtter Niels Friderichsen og Lise Gaarde op. Vi har afholdt 12 bestyrelses-
møder i 2018, alle på den 2. mandag i måneden. Disse møder er åbne. Det vil sige, at de, der 
har lyst til at deltage, er velkomne til at møde op. Åbenheden har vi stor glæde og inspiration 
af, idet det udvirker, at mange føler ejerskab til de projekter, som de er en del af. Bestyrelses- 
arbejdet er delt op i forskellige undergrupper. Fx bliver Søndags-Matinéerne til i en tremands 
gruppe, bestående af Niels Halse, Marianne Lund og Lone Bang Hemmeth. Dorete Dandanell, 
har samlet en gruppe omkring sig bestående af Mette Henriksen fra Stadsarkivet, Kirsten 
Havelund og Charlotte Plenge, og det er fra dette bord, at mange af fortælleaftenerne 
udspringer. Det er helt fantastisk inspirerende. Det sidste skud på stammen er en serie af 
lørdage for børn ”Lindetræet Fortæller” som kommer til at finde sted her i foråret.  
Møderne er fyldt med diskussioner, nye tanker og visioner, og bliver derved både informative, 
interessante, sjove og ikke mindst hyggelige. Der er nok af ideer til aktiviteter og med 
bestyrelsesmedlemmernes energi og mange personlige og faglige kontakter til folk og 
foreninger i og omkring Lyngby, er det ikke svært at få udviklet og realiseret et forslag.Der 
bliver lagt virkelig mange kræfter i at skabe oplevelser på Kulturstedet Lindegaarden og 
frugten af den store indsats er det, som det hele handler om: Arrangementerne.  
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Vi er stolte over det program, som vi har sammensat i 2018:  

 

ARRANGEMENTER I 2018 

 

LINDEGAARDSKONCERTERNE 
Det er nu 5. sæson, at flagskibet for vores arrangementer LINDEGAARDS-KONCERTERNE, 
bliver kurateret af Anette og Helge Slaatto via foreningen Klanghjulet. I 2018 har der været 
afholdt 6 koncerter under overskriften overskrift ”KLASSISK OG NY NORDISK MUSIK”, og de 
foregår altid den sidste fredag i månederne september, oktober, november, februar, marts, og 
april. Det er fantastisk, at Anette og Helge kan formidle, at de helt stor navne kommer på 
plakaten til Lindegaards-Koncerterne. I 2018 har vi kunnet opleve uforglemmelige koncerter 
med blandt andre Andreas Brantelid og Michala Petri, og de trak begge fulde huse.  Ved 
koncerter kan vi huse op til 150 tilhørere til selve koncerten, og i 2018 har Dancatering leveret 
en meget rost buffet før koncerten.   
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 en imponerende liste af fonde, der særligt i år har støttet 
Lindegaardskoncerterne:  

STATENS KUNSTFOND, OTICON FONDEN, AUGUSTINUS FONDEN, LYNGBY-TAARBÆK 
KOMMUNES KULTURFOND, JØRGEN & KARLA STORCHS OPTIMISTFOND, FØDERVERRIN DER 
MUSIKHOCHSCHULE MYNSTER, 15. JUNI FONDEN, SOLISTFORENINGEN, DANSK 
TENNISFORBUND SAMT KNUD HØJGAARDS FOND.   
 
Vi er meget taknemmelige over den klang og det niveau, som Lindegaards-Koncerterne har, og 
stolte over den interesse, som de bliver modtaget og omfavnet med.  
DU KAN SE MERE OM DE 6 LINDEGAARDSKONCERTER i 2018 PÅ LISTEN OVER SAMTLIGE 
ARRANGEMENTER, SOM DU HAR MODTAGET SAMMEN MED DENNE BERRETNING 

 



 
 

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby 

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

SØNDAGS-MATINÉER 
Det er nu 2. sæson for rækken af 8 Søndags-
Matinéerne, som alle finder sted den 2. søndag i 
måneden. Det er et virkelig alsidigt, sprudlende og 
fantastisk program, som Matinégruppen har 
sammensat, og vi fryder os over, at mange nu har 
opdaget det nye musikalske initiativ på Lindegaarden, 
og at vi ser et stigende antal Matiné-gæster til hver 
Matiné. Også til denne Matiné-række er der blevet 
ydet støtte fra flere fonde, og det er vi  meget 
taknemmelige overfor: 

STATENS KUNSTFOND, LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KULTRUFOND OG KNUD HØJGAARDS 
FOND  

Det har været fantastisk at se rammerne for musikoplevelser blive udvidet og udfordret ved 
Søndags-Matinéerne, hvoraf flere også er rettet imod børn.  

DU KAN SE MERE OM DE 8 SØNDAGSMATINEER i 2018 PÅ LISTEN OVER SAMTLIGE 
ARRANGEMENTER, SOM DU HAR MODTAGET SAMMEN MED DENNE BERRETNING.  

TEATER PÅ LINDEGAARDEN 

I efteråret havde vi debut på en række af 6 
teaterforestillinger i samarbejde med Sorgenfri 
Teaterforening. Det er Teaterforeningens dynamiske 
formand Susanne Danig, som har sammensat 
programmet, som spænder lige fra en performance 
omkring smykker ”Meaninglessness” af den australske 
smykkekunstner Susanne Cohn, over til ”Mænd, der 
Tror de har Ret” med teater Lux, en forestilling, som 
blev spillet i mørke. Den sidste af de tre forestillinger i 
2018 var politisk debatteater Odysseus af Det Lille 
Turneteater, som her bestod af skuespilleren Peter 
Holst og kontrabassisten Christian Glahn. Alle 3 
forestillinger i 2018 gav virkelig stof til refleksion, og 
har forplantet sig uforglemmeligt i os alle - og 
væggene på Lindegaarden, der har hørt så meget i 
deres tid. Vi er så heldige og virkelig taknemmelige 
over at, at også Teater på Lindegaarden har modtaget  
støtte fra LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KULTURFOND.  
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FOLKEUNIVERSITETET 

I 2018 etablerede vores fantastiske næstformand i 
bestyrelsen Dorete Dandanell et  
samarbejde med Folkeuniversitetet, og vi havde i efteråret 
den første række af forelæsninger med Mag art. Tea Baark 
Mairey. Overskriften var ART NOUVEAU - I SKØNHEDENS 
TJENESTE. Foredragene fandt sted på tre tirsdag i september i 
Stuerne, og blev meget hurtigt udsolgt. Det har betydet, at vi også 
her i 2019 tilrettelagt en forlæsningsrække, denne gang om 
kvindelige kunstnere. Men også denne foredragsrække blev udsolgt 
på kort tid.  

 

 

ANDRE ARRANGEMENTER I 2018 

Udover musik, forelæsninger og teaterarrangementerne,  
har vi haft en breD vifte af andre begivenheder på 
Lindegaarden. I februar inviterede naboer i Bondebyen 
sammen med de frivillige på Lindegaarden til fejring af 
Kyndelmisse Naboaften og senere på måneden afholdt vi 
den traditionsrige fastelavnsfest med tøndeslagning i 
samarbejde med Bondbylauget. Det var her Bondebyens 
Børnehave, som havde malet tønderne: Skøn dag med 
masser af børn og forældre.  

Ligeledes i februar var der i samarbejde med organisationen 
Historiske Dage et foredrag om ”Derfor vandt 
svenskerne”, med cand. Mag. Anders Lundt Hansen. I 
marts lagde vi ud med en ”på-vej-hjem”-fortælleaften 
med den legendariske forhenværende stadsarkivar og 
vidunderlige Jeppe Tønsberg, som fortalte  
om Lyngbys historie. Dette foredrag var opdelt i to dele, og 
2. del fandt sted i maj måned. I midten af marts var der  
igen et foredrag i samarbejde med Historiske Dage  
”På Sporet af 1. Verdenskrig” med museumsdirektør ved 
Sønderborg Slot René Rasmussen. I forårs-måneden april 
var det tid til en byvandring med Lise Schødt, som fortalte 
om Bondebyen. I starten af juni afholdt vi en vidunderlig 
”Det er frivilligt at tage en Frivillig med” -aften, hvor vi 
inviterede de frivillige til en let middag, sådan at vi alle kan 
få en hyggelig aften sammen, uden at der er opgaver vi skal 
løse. Niels Halse og Lone Bang Hemmeth indledte 
aftenen med en lille bitte koncert udenfor i forhaven. Det 
lød så vidunderligt, at folk standsede op og lyttede, og et 
ægtepar stak hovederne indenfor og blev og spiste med. 
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I juni fandt endnu en byvandring sted, denne gang med 
leder af Byhistorisk Samling Mette Henriksen, som 
fortalte om Landsteds- Kultur. Lige inden sommerferien 
afholdt vi for 2. gang et rigtig dejligt arrangement for 
børn og forældre/bedsteforældre ”Lav din egne Heks”, 
som handler om en hyggelig optakt til Sankt Hans aften, 
hvor man kan designe sin helt egen unikke heks til det 
store bål. Det var Røde Kors, som havde doneret 
masser af gammelt tøj til det formål. Men sideløbende 
med børnenes hekse havde vi i 2018 bedt billedhugger 
STINE RING om at skabe en maske, som vi kunne 
sætte sammen til en stor heks, der skulle gives til Lyngby 
Kano- og Kajakklubs store Sankt Hansbål i Folkeparken. 
Det gik imidlertid sådan, at sommeren blev så tør, at det 
blev forbudt at brænde bål af. Vi har derfor lagt Stine 
Ring Hansens heks i dvale, for at afvente næste års vejr- 
melding og sankthansbål.  

 I efteråret kunne vi præsentere endnu en forelæsnings- 
række i samarbejde med Folkeuniversitet. Denne hang 
handlede det om Art Nouveau, og igen for fulde huse 
med kunsthistorikeren Tea Baark Marirey. Ligeledes i 
september havde vi besøg af den legendariske 
grundlægger af Experimentarium, Asger Høeg, som 
fortalte om "Det er svært at spå men ikke om 
fremtiden” – en fantastisk mand, som fik os alle til at 
tænke endnu engang over den udvikling, som finder sted i 
vores samfund.  
Næste foredrag var i samarbejde med Historiske Dage om 
”Mindfullnees i naturen”, hvor Eva Zelander den 22. 
oktober kom med en række gode råd til at lade 
naturoplevelser være en del af ens mentale sundhed.  

Nu helt henne på den 15. november fandt endnu en 
fortælleaften sted. Denne gang i anledning af en 
bogudgivelse om Altzheiners sygdom ”Momse med 
demens – sådan skaber du lyse stunder i en svær tid”, 
skrevet af Dorte Boss Kyhn og Ida Hinchely Kyhn. 
Denne aften havde overskriften ”FÅ GODE STUNDER 
TRODS DEMENS I FAMILIEN”. Den sidste søndag inden 
advent er der tradition for, at vi, i samarbejde med 
Bondebylauget, inviterer børn, forældre og 
bedsteforældre indenfor i Stuerne for at binde 
adventskranse: ”Bind din egen adventskrans”. Det er 
en super hyggelig dag, hvor duften af Lis’ hjemmebagte 
kommer alle i møde, og borde er fyldt op med grønt, 
grene, garn og meget andet. Det blev i år en virkelig 
succes, med rigtig mange fingernemme familier og 
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kransebinder-ekvilibrister. Det finder sted samme dag, som Kirsten Rufs traditionsrige 
julemarked i Salen. Det var i år 26. gang det fandt sted. Skøn dag.  

 

Den sidste begivenhed inde julemåneden var en fortælleaften med Søren P. Petersen, fra 
Fæstningskanalens Venner. Overskriften var ”NORDFRONTEN - Københavns nyere 
befæstning”. Det fandt sted i anledning af 100 året for afslutningen af 1. verdenskrig og 
handlede om det kæmpe befæstningsbygningsværk og de arkæologiske udgravninger, som 
blev udført i 2016 af skyttegrave i Bavnehøjstillingen. 
 
FORMIDLING 
I Vennernes bestyrelse tænker vi meget på, hvordan vi spreder budskabet omkring, hvad der 
foregår på Kulturstedet Lindegaarden. Først og fremmest er vi meget taknemmelige over det 
rigtig gode samarbejde med vores lokale avis Det Grønne Område, som vi har en fin dialog 
med. Formidlingen foregår endvidere via vores hjemmeside og på Facebook. Her lægger vi 
arrangementer og begivenheder ind, men også stemninger, der beskriver, hvad der sker i 
dagligdagen.  
 
Vi håber på, at du har lyst til at følge os – like og give os respons, når du har noget på hjertet. 
Den store imødekommenhed Kulturstedet Lindegaarden har modtaget fra mange sider har 
forplantet sig i projektet og født en optimisme for det kommende år, og med den i bagagen 
glæder vi os til at løfte de mange opgaver i den kommende meget travle tid.  

Tak, fordi du har læst med helt herned og dermed er med til at støtte op omkring Kulturstedet 
Lindegaarden. I Vennerne glæder vi os til at rejse ind i fremtiden og du er velkommen til at 
rejse med. 
 

 
Jytte Kløve, formand 
Kongens Lyngby 14. februar 2019  
Kulturstedet Lindegaardens Venner 

 


