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Kulturstedet Lindegaarden venter på,
at Danmark lukker op igen.
Generalforsamling d. 15. februar er udskudt
Vi er hver dag på mailen – skriv til os, hvis du har noget på hjerte

Kære Venner
Vi sidder alle stille og venter på, at tiderne skal forandre sig. Det er en hård tur op ad corona
bjerget. Mon vi er nået halvvejs op? Vi drømmer om, at når vi når helt op til tops, så kan vi se ud i
fremtiden, og den vil se ud på en måde, vi ikke har oplevet før. Imens vi venter på at Danmark
lukker op i den nye tid, har vi samlet en lille kavalkade af billeder fra alt det, som vi trods alt fik
mulighed for at opleve i 2020.
GENERALFORSMLINGEN D. 15. FEBRUAR
UDSKUDT
Generalforsamlingen d. 15. februar er udskudt
indtil vi alle trygt kan mødes igen. Men
formandsberetningen, den ligger klar, så hvis du
har lyst til at se, hvad der egentligt foregik i
2020, så er den vedhæftet sammen med denne
hilsen.
SKRIV TIL OS:
infor@kulturstedetlindegaarden.dk
Mens ”den unævnelige” raser sidder vi klar ved
tasterne. Skriv til os, hvis du har noget på
hjertet.
Vi glæder os til at kunne mødes i fællesskabet
igen omkring alt det, som giver inspiration og
livskraft på Kulturstedet Lindegaarden.
Pas godt på jer selv og dem I holder af.
Venlig hilsen
Jytte Kløve
Formand for Lindegaardens Venner

Der var en enkelt grønkålsplante for meget i år, og den blev
transporteret hjem på cykel.
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GENEREL ORIENTERING:
SALEN ARRANGEMENTER
Alle arrangementer er aflyst foreløbig indtil d. 7. februar 2021.
SALEN UDLEJNING
Det er ikke muligt at afholde selskaber med spisning pga. forsamlings restriktionerne på mere end 5
personer. Men det er muligt at afholde møder workshops mm under forudsætning af, at man
overholder de ovenstående regler.
STUERNE ARRANGEMENTER
Alle arrangementer er aflyst foreløbig indtil d. 7. februar 2021.
STUERNE UDLEJNING
Det er ikke muligt at afholde selskaber med spisning pga. forsamlings restriktionerne på mere end 5
personer. Men det er muligt at afholde møder workshops mm under forudsætning af, at man
overholder de ovenstående regler.
KONTORET
Kontoret i Stuerne på Lindegaarden åbner op igen d. 7. februar, om alt går vel.
MØDE - ELLER FESTLOKALER: LEJ SALEN ELLER STUERNE I DET NYE ÅR
Det kan være, at du går og tænker på at samle alle dine venner til din fødselsdag, bryllup,
barnedåb eller konfirmation, og hvis du ikke selv har plads, så kan du leje STUERNE eller SALEN. Vi
justerer løbende antallet af personer, som må være forsamlet i forhold til de restriktioner, som
kommer fra det offentlige
Så hvis du tænker på at samle en skare af venner, familien, kolleger eller naboerne omkring dig eller
måske skal du fejre en ganske særlig dag i fremtiden på Lindegaarden, så kan du let gå ind på vores
hjemmeside og se, om der er ledigt.
Skriv til os og reserver din dato: book@kulturstedetlindegaarden.dk.
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