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Nu skal vi ikke vente så længe….
Kulturstedet Lindegaarden har modtaget donation fra
Optimistfonden
Underværker – gå ind og stem
Fotokonkurrence - deadline 1. juni
Kontoret åbner igen tirsdag d. 6. april 18 -20
Åben Søndag 11. april kl. 10 -14
Søndags-Matiné Baun on Beatles d. 9. maj. kl 15
Generalforsamling mandag d. 31. maj kl 19.00
Lindegaardskoncert lørdag d. 29. maj kl 18.30 med
Den Danske Strygekvartet

Foto fra Optimistfondens start i 1975
med Jørgen Storck ved flyglet

Kære Venner
Først og fremmest vil vi gerne byde velkommen til de mange nye medlemmer af Lindegaardens
Venner, som har meldt sig ind her under de uvante tider, som corona pandemien byder os. Det er af
meget stor betydning for alle på Kulturstedet Lindegaarden at mærke, at der er opbakning fra nær
og fjern til Kulturstedet. Tak skal I have alle sammen.
Det går mod lysere tider nu, foråret er kommet og de første anemoner er dukket op. Måske er du
allerede blevet vaccineret eller det kan være, at du står lige for? Det ser faktisk mere positivt ud nu,
end det har gjort længe. Mens vi dog alligevel sidder her venter – kukkelurer, så er der flere ting,
som du kan deltage i, være med i og især glæder dig til.
Donation fra Optimist Fonden
En af tingene du kan glæde dig over er, at vi har modtaget en donation fra Jørgen og Karla Storch's
Optimistfond, og glæden er stor hos Kulturstedet Lindegaarden. Det handler om, at Det Grønne
Område for nogle uger siden omtalte, at Kulturstedet Lindegaarden opfordrer til at støtte stedet i
tiden lige nu, hvor så mange kulturhuse og steder er lukket ned. Det har skabt resultat.
Opfordringen blev læst af Bendt Jørgen Storch fra Optimistfonden, og han tog det op i Jørgen og
Karla Storch's Optimistfond, der straks donerede 25.000 kr.
”Vi er så glade. Pengene fra Jørgen og Karla Storch’s Optimistfond har stor betydning for vores
projekter, som er vanskelige at gennemføre i coronatid. Nedlukningen gør ondt, så pengene skaber
ny optimisme hos de frivillige, som driver stedet og godt kan tabe lidt af pusten i denne tid, hvor
kulturlivet og udlejningen er sat på pause. Nu ser det ud til, at vi kan åbne fra den 6. maj, men selv
om vi endnu ikke kender betingelserne, giver det større grund til optimisme”, siger formanden for
Fonden KULTURSTEDET LINDEGAARDEN, Rolf Aagaard-Svendsen.
Vi glæder os endvidere over, at vi efter omtalen i DGO har oplevet, at der er mange, som tegner
medlemskab af Kulturstedet Lindegaarden, og det kan man fortsat gøre. Vi håber, at også du har
lyst til at sprede viden om Kulturstedet Lindegaarden. Fortæl det til dine venner, din nabo og dem
du kender, at de skal være velkomne til at bakke op omkring Kulturstedet Lindegaarden fx ved at
melde sig ind i Lindegaardens Venner. Du kan blot videresende dette nyhedsbrev eller du kan lade
gå videre, at man kan gå ind på vores hjemmeside www.kulturstedetlindegaarden.dk
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UDFORSK ILDSJÆLENES PROJEKTER – OG STEM PÅ FX PÅ LINDEGAARDENS PROJEKT
Inde på Realdanias hjemmeside eksisterer der en særlig kategori, hvor man kan udforske
ILDSJÆLENES PROJEKTER. Det handler om, at fx vi kan lægge vores planer om nye projekter
derind, og at vi derved vil øge vores muligheder for at få støtte på op til en million kroner, hvis vi får
mange hjerter = likes inde på Realdanias ildsjæle side. Det projekt, som vi har lagt ind på
Realdanias ildsjæle side handler om etablering af handicapadgang og handikaptoiletter på
Lindegaarden. Det er et lovkrav, at der skal være en ordentlig handicapadgang, og vi har længe
arbejdet på at få også den udfordring løst. Det er Lindegaardens arkitekt Stein Hagen, som har
udført tegningen og projektet sammen med Byggeudvalget på Kulturstedet Lindegaarden. Vi håber
meget, at du har lyst til at gå ind på Realdanias hjemmeside og ”give os dit hjerte”!

DET ER VIRKELIG ENKELT at være med til at give os gode kort på hånden:
Du skal blot klikke ind på undervaerker.dk - hjemmesiden.
Her kan du se mange spændende ideer, og du kan give os et hjerte ved at klikke under billedet af Kulturstedet
Lindegaarden, og dermed bakke vores projekt op. Du kommer direkte ind, hvis du klikker her:
https://undervaerker.dk/udforsk-projekter/2021/kultursted-for-alle
Vi har muligheden for at søge kr. 1 million, som er størstedelen af, hvad det koster at etablere de lovmæssige krav
til handicapadgang.
Send gerne linket ud til jeres familie, venner, netværk og hvem I kan komme i tanke om og bed dem om at klikke på
hjertet, hvor der står "Stem på projektet". Man skal blot klikke, intet andet. Det er selvfølgelig også en god idé med
kommentarer, der skal man opgive navn og mailadresse, men kun navnet bringes.
Ansøgningsfristen, og dermed fristen for at klikke på hjertet til underværker, udløber 20. april 2021.
FOTOKONKURRENCE: Tag billeder på din telefon eller med det store kamera
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FOTOKONKURRENCE:
Tag et billede af Lindegaarden her i foråret.
Send det til os inden d. 1. juni 2021 og vind:
1. Medlemskab til Lindegaardens Venner til evig tid for deltagere
under 25 år
2. Tre koncertbilletter til Lindegaardskoncerterne
3. Tre billetter til Søndags-Matinéerne
4. Klubmedlemskab på Kulturstedet Lindegaarden (minus 10 %
ved udlejning)
5. 6 præmier á to års varighed til Lindegaardens Venner for
deltagere u. 25 år
Dommere:
Kulturudvalgsformand Mette Schmidt-Olsen
Fotograf Peder Krabbe
Arkitekt Ole Vedel
Samt søskendeparret Thelma og Jacob Slaatto begge under 25 år.
Præmieverrækkelsen finder sted d. søndag d. 13. juni kl 15.00 på Lindegaarden
FOTO KONKURRENCE: TAG ET BILLEDE AF LINDEGAARDEN
Lige nu, midt i alt det vi oplever over hele jorden, kommer lyset tilbage og foråret spirer derude. Det
er både godt for os alle sammen og vores humør, men det er også godt for udsigterne til, at vi lige
så stille kan komme tilbage til det nye liv, som venter på os forude.
Mens vi endnu går og venter på bedre tider, hvor vi igen kan mødes på kryds og tværs ligesom vi vil,
kan du og dine venner tage trøjen på og gå ud i det livgivende forår. Når din vej forbi
Kulturstedet Lindegaarden midt i Bondebyen, så stop op, og se hvor smukt den firelængede
nyrestaurerede Lindegaard ligger der. Ofte står porten åben, og du kan gå ind på gårdspladsen og
mærke den helt særlige ro og stilhed der hviler der.
Har du din frokost med eller en kande te, så står der en bænk og et bord, hvor du kan sætte dig en
stund og ”få gården ind under huden”. Der er så mange spændende motiver på Lindegaarden, og de
ser forskellige ud, alt efter om det er morgen eller aften, regn eller sol.
Du kan fotografere dit motiv med din telefon eller med et stort kamera – præcist som du har lyst til.
Det kan være knivskarpt, sløret, i farver eller sort/hvid. Det kan være taget i de tidlige morgentimer
eller ved aftenstide. Du vælger selv præcist hvordan du vil se Lindegaarden, fx smukkest, mest
storslået, fra et historisk perspektiv eller fra en poetisk vinkel.
Send dine bedste billeder (max 4) til os på foto@kulturstedetlindegaarden.dk inden d. 1. juni.
Vinderne vil få præmierne overrakt søndag d. 13. juni kl. 15. på Lindegaarden i STUERNE.
P.S. Kulturstedet Lindegarden forbeholder sig retten til at offentliggøre de deltagende billeder og
bruge dem i formidlingen af Lindegaarden i pressemeddelelser, på hjemmesiden og på de sociale
medier. Den enkelte fotograf har ophavsretten til sine indleverede billeder, og bærer det juridiske
ansvar for dets indhold. Vi glæder os til at se billeder af hvordan du ser Lindegaarden, og til at
kreditere dig ved billedet, når vi benytter det.
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KONTORET ÅBNER IGEN TIRSDAG d. 6. APRIL
Er der noget vi virkelig har savnet under den unævnelige, så er det at have vores kontor åbent. Det
giver virkelig god mening, at folk, som har deres gang på Lindegaarden kan komme forbi med
spørgsmål eller forslag til os. Men det vigtigste er jo naturligvis, at mennesker, som skal leje SALEN
eller STUERNE kan komme ind og se, hvordan der ser ud, og spørge til det, som de nu kan være i
tvivl om.
Så vi glæder os i den grad til at åbne dørene igen – med mundbind, corona-pas, håndsprit og god
afstand, naturligvis.
Åbningstider er: Mandag 10 -12, tirsdag 18 – 20 og torsdag 17 -19.

85. ÅBEN SØNDAG D. 11. APRIL 10 -14
Det er med meget stor glæde at vi kan fortælle, at der selv under de
skrappe restriktioner har været små bobler af frivillige, som har ydet
en stor indsats på Lindegaarden, selv under de vanskelige
omstændigheder.
FX har en tremandsgruppe ryddet for alt unødigt i Søndre og Vestre
Længe. Desuden har de tre seje ildsjæle brudt gipsvægge og lofter ned
i et af rummene, hvor der har været skimmel. De har fyldt tre
containere helt op, ligesom som de endvidere har samlet 1.5 tons jern
sammen, som er blevet afhentet og solgt.
En anden boble har sorteret i porcelæn og alt andet, der findes i
køkkenerne, sådan at der nu er HELT styr på det – 100 stk. af hvert i
Salens køkken og 50 af alt i Stuernes køkken.
Det er en kæmpe indsats, som vi TAKKER de frivillige hjerteligt for.
Det er nu 85. gang vi kan afholde Åben Søndag, som altid er den 2.
søndag i måneden. Her samles frivillige og giver en hånd med omkring
alle de opgaver, som hele tiden dukker op og skal løses/udføres. Det
kan fx være forårsklargøring af det runde bed i forhaven, men det kan
også være at male den bænk, som Uffe og Mikkel har tømret sammen
til os.
Hvis vi får lov til at være mere end 10 personer samlet, så kan du blot
møde op kl 9.30 til morgenkaffe inden vi går i gang med opgaverne kl
10. Men hvis forsamlings-restriktionerne stadig er gældende, så vil vi
beder dig om at melde dig til på denne mail:
jytte@kulturstedetlindegaarden.dk
Øverste foto er af det forhenværende ”skimmelrum”, og billedet
forneden er af Johannes Vedtofte, som var med til at styne lindetræerne sidste Åbne Søndag.
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BØGER PÅ KLAVERET
Hvis du kommer forbi I STUERNE på Lindegaarden i den
kommende tid, måske til Åben Søndag, - men det kunne også
være at du var indenom for at fotografere Lindegaarden, så står
der en stak bøger på klaveret. Det er læseeksemplarer af
nyudgivne bøger, som vi har fået forærende. Vær velkommen til
at tage én bog, men sæt gerne en anden aktuel bog i stakken
sådan, at der er oplevelser til den næste, som kommer forbi.

SØNDAGS-MATINÉ
BAUN ON BEATLES

SØNDAG D. 9. MAJ 2021 KL. 15
Vi håber sådan, at ALLE, der har lyst kan komme og høre eller genhøre den populære og
efterspurgte trio Baun, Møllerhøj og Brohuus Trio, som spiller iørefaldende og jazzede arrangementer
af bl. a. Beatles klassikere. Sikkert er det, at koncerten finder sted, og hvis der stadig er
restriktioner mht. antal forsamlede Baun on Beatles fans, så vil koncerten blive streamet.
Line up: Søren, Baun klaver og vokal,Andreas Møllerhøj bas, Ulrik Brohuus ommer.
Pris 150 kr og 75 kr. for medlemmer af Lindegårdens venner. Børn er altid gratis. Køb billetter HER
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GENERALFORSAMLING: Mandag d. 31. maj kl 19.00 i Salen
Vi har nu sat en dato for afholdelsen af den udskudte generalforsamling, og vi håber, at der er
mange, som har lyst til at deltage. 2020 var et hæsblæsende år for Kulturstedet Lindegaarden, og vi
glæder os til at ”gå op i helikopteren”, og se tilbage på, hvad det egentligt var der skete. Men
allermest glæder vi os til at orienterer om, hvad der kommer til at ske i fremtiden, naturligvis.
Datoen er sat, men det forudsætter naturligvis, at restriktionerne ikke bliver strammet igen.

LINDEGAARDS KONCERT
LØRDAG D. 29. MAJ KL. 16
DEN DANSKE STRYGEKVARTET
Det bliver fantastisk at møde den Danske Strygekvartet igen på Lindegaarden. Vi håber at

restriktionerne er blevet lempet, sådan at vi kan være en stor forsamling af tilhørere, der kan sidde
med god afstand og blive beriget at de internationalt anerkendte musikere. Koncerten har det
samme program som den tidligere annoncerede koncert i januar, og vi kan glæder os til at høre:
Program: H. Purcell: Chacony i g-mol
W.A. Mozart: Strygekvartet nr. 16 i Es-dur, KV 428
F. Schubert: Strygekvartet i G-dur, D 887
Køb billetter HER
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SØNDAG D. 6. JUNI
LOPPEMARKED
Hvis vi kan få lov til at være sammen til den tid, hvor sommeren stråler til os, så arrangerer vi et
Loppemarked på Lindegaarden og i Bondebyen.

Rigtig god påske
Jytte Kløve
Formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby 30. marts 2021
www.kulturstedetlindegaarden.dk
jytte@kulturstedetlindegaarden.dk

GENEREL ORIENTERING:
SALEN ARRANGEMENTER
Alle arrangementer er aflyst foreløbig indtil d. 6. maj. 2021.
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 den 6. maj 2021.
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 den 6. maj 2021, om alt går vel.
MØDE - ELLER FESTLOKALER: LEJ SALEN ELLER STUERNE
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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