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Vi venter og venter på at Danmark lukker op igen.
Imens vi venter på Lindegaarden
Vi er hver dag på mailen – skriv til os, hvis du har noget på hjerte

Kære Venner
Det er flere år siden, at vi har kunnet tage et vinterbillede af Lindegaarden, og det ser jo
vidunderligt ud, når stråtag og alt det grønne bliver ”malet hvidt”.

Vi kan lige nu let komme til at tænke på noget, som er mere spændende end at være begrænset af
tidernes ugunst. Men mens vi går rundt i vores egne cirkler, så dannes der små bobler af fantastiske
frivillige, som kommer på Lindegaarden og udfører nogle af de ting, som trænger til at blive gjort.
Her forleden fx kom Søren Ahrensberg forbi med endnu et læs af de røde stole fra Salen, som
løbende bliver vedligeholdt, og de får blandt andet nye gjorde på sæderne. Vi er nu i gang med
container nr. 2, som et tomandshold bestående af Jesper Grand og Uffe Christoffersen i den senere
tid har fyldt med alt muligt, som lå i Søndre Længe. De er blevet godt hjulpet på vej af Hjorten, som
har deres gang på gården. Det er folkene fra Hjorten, der i løbet af efteråret har ryddet
gårdspladsen for græs og jord, sådan at man, når sneen er væk, kan se de smukke pigsten. Men
også flere af arbejdsgrupperne arbejder på forskellige opgaver, blandt andet it og elektronik: Nu
lyser fx alle lamper på gårdspladsen, og om lidt vil der også tænde en lampe udenfor ved porten,
sådan at man ikke skal stå i mørke og famle med portlåsen.
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Her ved sidste bestyrelsesmøde i Vennerne forsøgte vi at afholde et udendørs møde – sådan blot 5
ad gangen. Der var linet op. Men da det kom til stykket, så var det ganske enkelt for råt og
blæsende, og vi trak indenfor med god afstand og mundbind.
FONDEN OG VENNERNE
Både Lindegaardens Fond og Lindegaardens Venner har i lang tid nu afholdt bestyrelsesmøder via
Zoom. I Fonden arbejdes der blandt andet på det kommende projekt med at få etableret en
handikaprampe mm, mens vi i Vennerne rykker og flytter vores arrangementer i håbet om snart at
komme til at virke igen. Et af projekterne forude er at afholde et loppemarked på Lindegaarden, og
vi håber, at folk i husene i Bondebyen vil være med på et sådan et initiativ - måske i det sene forår.
Et andet arrangement er der sat dato på, og det er Lindegaardskoncerten LØRDAG d. 29. maj med
den Danske Strygekvartet. Vi krydser fingre for at det kan lykkes, men mere herom senere.
DEN UDSKUDTE GENERALFORSAMLING
Lindegaardens regnskab er blevet færdigt og er godkendt af de to revisorer Birgitte Nielsen og Hans
Boye. Vi er således parat, til vi en skønne dag kan afholde generalforsamling. Både formandsberetning og regnskab ligger på vores hjemmeside, hvis du har lyst til at kigge på det.
LINDEGAARDENS DRØMMETEAM
Alle aktiviteterne, som foregår, også her og nu hvor vi er lukket ned på grund af pandemien, bliver
ført ud i livet af Lindegaardens Drømmeteam af fantastiske frivillige. Nogle af dem er i gang meget
ofte, mens andre støder til i ny og næ. Men hver og én af dem skylder vi en STOR TAK. Så hvis du
møder en af de mange aktive frivillige på din vej, så send dem gerne et venligt blik; og når
pandemien er ovre, så kan du måske give dem et klap på skulderen og sige ’godt gået’.
Hvis du har lyst til at se, hvem det er der ”holder skuden flydende”, så har vi sammensat et
billedgalleri. Her kan du gå ind og se, hvem det er, og hvad deres navne er.
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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 derude – og dem I holder af.
Venlig hilsen
Jytte Kløve
Formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby 16. februar
www.kulturstedetlindegaarden.dk
jytte@kulturstedetlindegaarden.dk

GENEREL ORIENTERING:
SALEN ARRANGEMENTER
Alle arrangementer er aflyst foreløbig indtil Danmark lukker op igen.
SALEN UDLEJNING
Det er ikke muligt at afholde selskaber med spisning pga. forsamlingsrestriktionerne 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 Danmark lukker op igen.
STUERNE UDLEJNING
Det er ikke muligt at afholde selskaber med spisning pga. forsamlingsrestriktionerne 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, når Danmark lukker op igen.
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.

SE HER NEDENUNDER FORELØBIG LØBESEDDEL FOR LOPPEMARKED I FORÅRET
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