NYHEDSBREV FEBRUAR 2020

NYHEDSBREV FEBRUAR 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LIVESTREAMING TIRS. D. 4. FEBRUAR KL. 18.45
ÅBEN SØNDAG D. 9. FEBRUAR KL. 10 - 14
LINDEGÅRDENS VENNERS GENERALFORSAMLING
MAN. D. 17. FEBRUAR 2020 KL. 19 i SALEN
LIVESTREAMING TIRS. D. 18. FEBRUAR KL. 18.45
FASTELAVN SØNDAG D. 23. FEBRUAR KL. 13-15
LINDEGÅRDSKONCERT FRE. D. 28. FEB. KL. 19:30
NYT ELITE ENSEMBLE
LIVE STREAMING TIRS. D. 3. MARTS KL. 19
DET ER BARE VIRUS
ÅBEN SØNDAG D. 8. MARTS KL. 10 -14
SØNDAGSMATINÉ D. 8. MARTS 2020 KL. 15
BØRN OG KLASSISK MUSIK - DUO VENTUS
PLUK OG LAV SELV SØN. D. 22. MARTS KL. 10 - 14
LINDEGÅRDSKONCERT FRE. D. 27. MARTS KL. 19:30
KVARTETTEN KOTTOS - MUSIK FRA ET STED, DER ALDRIG HAR EKSISTERET

Undervejs i restaureringsprocessen har vi haft mulighed for at se de fuldstændig
fantastiske konstruktioner inde under stråtaget. Det er Fondens formand Rolf Aagaard
Svendsen, som har taget dette vidunderlige billede af høgabet på Søndre Længe.
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TIRSDAG D. 4. FEBRUAR KL. 19 mødetid senest 18:45

GRATIS

EINSTEINS RELATIVITETSTEORI

Professor i relativistisk fysik, Ulrik Uggerhøj, Institut for Fysik og Astronomi, Århus
Universitet vil i et livestreamet foredrag introducere os til Einsteins relativitetsteori.
I foredraget vil du, ved hjælp af simple animationer, få indsigt i nogle af den specielle
relativitetsteoris mest overraskende konklusioner: at tid, længde og samtidighed ikke er
absolutte begreber, men afhænger af bevægelsen af den person der beskriver de fysiske
størrelser. Du får også forklaret Einsteins berømte ligning, E = mc2.
Du vil blive introduceret til, hvordan det såkaldte ækvivalensprincip kan føre os til indsigt i
Einsteins ’generelle relativitetsteori’ der viser os, at lysets bane gennem rummet er krum,
og at tyngdekraften påvirker lysets farve.
Entré: Foredraget er gratis og der er ingen pladsreservation, så bare mød op.
Pause: I pausen vil der være mulighed for at købe kaffe, vin og vand
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SØNDAG D. 9. FEBRUAR KL. 10 - 14
ÅBEN SØNDAG
På den 2. søndag i alle måneder er der tradition for, at frivillige mødes på Lindegaarden for
at tage hånd om de opgaver, som skal klares. Der er en del frivillige, som kommer næsten
alle åbne søndage, mens andre blot kommer af og til. Vi starter kl 9.30 med kaffe og
rundstykker, og mens vi nyder morgenkaffen, fordeler vi opgaverne imellem os. Netop
denne søndag i april skal vi have genetableret pikstensbelægningen efter at stenkarret er
blevet flyttet. Ved 13-tiden spiser vi frokost, og derefter fortsætter vi – til vi går hjem. Det
er hyggelige søndage, og alle er velkomne.

MANDAG D. 17. FEBRUAR 2020 KL. 19 i SALEN
KULTURSTEDET LINDEGÅRDENS VENNERS GENERALFORSAMLING 2020

En gang om året samles vi til generalforsamlingen, hvor vi kigger på året der gik og retter
vedtægterne til, sådan at det hele fungere bedre. Hvis du har lyst til at se, hvad der foregik
i 2019, så kan du finde formandens beretning vedhæftet i denne nyhedsmail.
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TIRSDAG D. 18. FEBRUAR KL. 19. Mødetid senest kl. 18:45 - GRATIS
KVANTECOMPUTEREN

Professor i kvantefysik, Klaus Mølmer, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet vil
i livestreamet foredrag give en intro til kvantefysikkens verden.
Atomernes og molekylernes mikroskopiske verden er beskrevet af kvantefysikken. Den
kvanteverden som kvantefysikken beskriver, er meget forskellig fra fænomener i vores
dagligdag: fx er atomare partikler tilsyneladende flere steder på én gang, og målinger på
dem giver altid tilfældige resultater.I foredraget vil du få en introduktion til kvantefysikken
og herefter vil du høre om en ny ”kvanterevolution” som åbner perspektiver for teknologier
som virker netop i kraft af atomers og molekylers kvantefysiske opførsel. Der foregår især
en intens forskning i kvantecomputere som bruger atomare kvantetilstande til at regne på
mange tal på samme tid. En ny teknologisk milepæl blev nået i efteråret 2019 hvor Googles
kvantecomputer Sycamore udførte en særlig beregning som den kun brugte 200 sekunder
på at udføre. Hvis den samme beregning skulle udføres på verdens største supercomputer,
skulle den bruge 10.000 år på det! I foredraget vil du høre hvordan kvantecomputere virker
og hvad de kan bruges til.

Entré: Foredraget er gratis og der er ingen pladsreservation, så bare mød op.
Pause: I pausen vil der være mulighed for at købe kaffe, vin og vand
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FASTELAVN - SLÅ KATTEN AF TØNDEN
SØNDAG D. 23. FEBRUAR 13 -15
I samarbejde med Bondebylauget og Bondebyens Børnehave
Det sjoveste er at slå katten af
tønden på Lindegaarden. Det er
en gammel tradition, og det
sker lige straks på
Lindegaarden, hvor vi går og
glæder os til at se alle de
fantastiske børn og voksne, der
er udklædt som sørøvere,
prinsesser, bankrøvere og
meget andet. På gården er vi
klar med kattekongekrone til
kåringen af både den store
kattekonge, men vi står også
parat til at sætte en fin krone
på hovedet af den allermindste
kattekonge (under 4 år). Mon
ikke alle børn går og tænker på
hvad de skal være klædt ud
som til fastelavn for at vinde 1.
præmien for bedste
udklædning til Kulturstedet
Lindegaardens fastelavnsfest?
Og så glæder vi os særligt til at
se, om børnene har fået deres
forældre eller bedsteforældre til
at klæde sig ud? For hvis de er
rigtig go’e – og det plejer de at
være – så er der også præmie
til dem.

Der bliver: KÅRING AF KATTEKONGE, KÅRING AF KATTEDRONNING samt KÅRING AF
MINIKATTEKONGE (u. 4 år) PRÆMIE TIL DET BEDST UDKLÆDTE BARN, GAVE TIL DEN
BEDST UDKLÆDTE VOKSNE og KAKAO OG FASTELAVNSBOLLER TIL ALLE
PRIS: Kr. 100,- for en familie. Kr. 50,- for én person.
Der er ingen tilmelding – mød blot op!

PETER
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LINDEGÅRDSKONCERT
FREDAG D. 28. FEBRUAR 2020 KL. 19:30
NYT ELITE ENSEMBLE

Philippe Benjamin Skow violin, Toke Møldrup cello og Tanja Zapolski klaver spiller musik af
Ravel, Piazzolla og Monti.
Der kan tilkøbes buffet kl. 18.
Om koncerten se HER
Køb billetter HER
Der er, som altid, de to engagerede musikere Anette og Helge Slaatto, KLANGHJULET, der
er kuratorer for LINDEGAARDS KONCERTERNE, og det ville ikke være muligt, at sætte et så
spændende program sammen uden velvillig støtte fra følgende fonde:
STATENS KUNSTFOND, OTICON FONDEN, AUGUSTINUS FONDEN, LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNES KULTURFOND og OPTIMISTFONDEN.
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LIVE STREAMING
TIRSDAG D. 3. MARTS KL. 19 mødetid senest 18:45 i STUERNE.
DET ER BARE VIRUS

Overlæge og leder af virusforskning ved Statens Serum Institut Anders Fomsgaard vil i i
et livestreamet foredrag fra Århus Universitet præsentere de vigtigste kendetegn for virus
og orientere, om hvordan virusforskere tænker at bekæmpe dem.Virus er overalt, og vi
bliver alle udsat for en palet af dem igennem livet. Nogle virus er relativt fredelige, andre
kan give alvorlige sygdomme – fra en almindelig forkølelse eller herpes til influenza, SARS,
ebola, aids og mange andre. Nogle virus nedkæmpes af vores immunsystem, andre bliver
kroniske og kan forårsage mangeartede problemer. Der findes også virus vi kan blive
vaccineret mod eller behandlet for mens andre må vi bare prøve at undgå.
Men hvad er de for nogle, disse virus? Dem der rammer os mennesker, dem vi bør kende.
Entré: Foredraget er gratis og der er ingen pladsreservation, så bare mød op.
Pause: I pausen vil der være mulighed for at købe kaffe, vin og vand
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SØNDAG D. 8. MARTS KL. 10 -14
ÅBEN SØNDAG
På den 2. søndag i måneden året rundt mødes frivillige på Lindegaarden for at tage hånd
om de opgaver, som skal klares. Alle er velkomne til at kigge forbi.
SØNDAGSMATINÉ
SØNDAG D. 8. MARTS 2020 KL. 15
BØRN OG KLASSISK MUSIK DUO VENTUS

Fløjtenist Julius Ditlevsen og akkordeonisten Yngvild Haalund Ruud spiller denne dag en
koncert med vinden som tema. De hedder tilsammen Duo Ventus og Ventus betyder vind
på latin og det er netop vinden, der er det specielle og fælles træk ved denne duo. Begge
instrumenter bruger luften til at skabe musikken og forføre publikum. Duo Ventus vil med
vind, vejr og fuglefløjt som den røde tråd føre børnene igennem et spændende musikalsk
univers - naturligvis i øjenhøjde med børnene, så det bliver en spændende og lærerig
oplevelse for alle. Børnene skal huske deres bamse!
For børn mellem 2 og 8 år.
Program: A. Vivaldi: Koncert i C-dur 1. sats, Mendelsohn: Lille stykke, C. Saint-Saëns: Fra
dyrenes karneval, Svanen Papegøjen fra Amerika, A. Piazzolla: Histoire du tango, Sang:
Blæsten kan man ikke få at se og J.S. Bach: Air
Entré: 50 kr. for voksne og 50 kr. for børn: Køb billetter HER
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SØNDAG D. 22. MARTS KL. 10 - 14
PLUK OG LAV SELV

Tag børnene med når vi går ud i skoven for at samle ramsløg, skvalderkål og meget andet
som vi tager med os tilbage til Lindegaarden, hvor vi sammen laver pesto, tærter og brød
med urterne, som vi har plukket.
Dette PLUK SELV projekt er det først i en serie, som handler om at finde planter i naturen
og lave forskellig mad med alt det friske fra skoven. Vi er gået i samarbejde med
Naturfredningsforeningen om disse PLUK SELV dage, og en repræsentant fra
Naturfrednings Foreningen vi følge os i skoven og fortælle om planterne.
PLUK SELV arrangementerne er støttet af Lyngby-Tårbæk Kommunes Kulturfond – og
mange tak for det.

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
www.kulturstedetlindegaarden.dk - Mail: Info@kulturstedetlindegaarden.dk

Side 9/15

NYHEDSBREV FEBRUAR 2020

LINDEGÅRDSKONCERT
FREDAG D. 27. MARTS 2020 KL. 19:30
KVARTETTEN KOTTOS - MUSIK FRA ET STED, DER ALDRIG HAR EKSISTERET

Bjarke Mogensen akkordeon, Pernille Petersen fløjter, Josefine Opsahl cello og Christos
Farmakis guitar.
Der kan tilkøbes buffet kl. 18.
Om koncerten se HER
Køb billetter HER
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LØRDAG D. 28. MARTS KL. 11 - 15
MAL PÅSKEÆG

Påsken er en vidunderlig tid i på året, hvor alt spirer og blomstre udenfor, og vi kommer
alle sammen i lyst forårshumør, og op til påsken går mange familier i gang med at finde
den gule pynt frem.
Men ingen påske bliver helt rigtig uden nymalede æg. På Lindegaarden elsker vi at male
påskeæg og klistre fjer og glimmer på sammen med børnene, deres forældre, besteI 2019 var der Podedag dagen efter, at vi havde malet påskeæg. Solen skinnede og vi tog
guldæggene med udenfor. Her kan du lære at pode fx Lyngbyæblet på dit eget træ. Der
kommer også en Podedag i dette forår, men datoen er ikke fastlagt endnu.
forældre, onkler og tanter og naboen. Samtidig med at der bliver klistret og malet kan man
følge med i, hvordan man lægger rigtig 24 karats guld på rigtige hønseæg. Det er
Vennernes foamnd Jytte Kløve, som igen i år lægger guldæg på Lindegaarden, og hvis man
har lyst til selv at prøve, lærer hun gerne kunsten fra sig. ”Det er som at befinde sig i en
eventyrverden, når man stiller det runde æg ned på bladguldet, for at rulle guldet rundt om
ægget. Det overskydende guld vil sidde helt løst på ægget, og puster man til det, så vil det
svæve det en tid i luften. Et smukt syn er det.
Entré 25. kr. pr. barn. Man vil kunne købe hjemmebagte boller, saftevand og kaffe.
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LEJE AF SALEN ELLER STUERNE
Det kan være, at du går og tænker på at
samle alle dine venner, og hvis du ikke selv
har plads, så kan du leje Stuerne til 50
personer eller salen til 150 personer. Så hvis
du går og tænker på at holde en fest, så kan
du kommer forbi i kontortiden og se lokalerne
og altdet, som du kan få brug for i skabene.
Du kan let se på vores hjemmeside om der
er ledigt og booke eller reservere en dato ved
at skrive til:

book@kulturstedetlindegaarden.dk.

Kontoret et nu igen åbent
mandag 10 – 12, tirsdag 18 – 20 og torsdag 17 – 19.
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STILLADSERNE TIL REATURERINGEN BLIVER LIGE STRAKS TAGET NED
Det har været et fantastisk skue at følge overdækningen af Lindegaarden flytte fra længe
til længe, og mange har nok set det smukke syn af den nytækkede Nordre Længe, når de
har lagt vejen forbi Lindegaarden. Men her i februar bliver stilladset fjernet, og vi må nu
blot vente til maj, før der bliver kalket og malet vinduer.

Venlig hilsen
Jytte Kløve
Kongens Lyngby 3. februar 2020
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•

ALLE ARRANGEMENTER ER AFLYST ELLER UDSAT

•

ÅBEN SØNDAG ER AFLYST INDTIL VIDERE

•

KONTORTIDEN ER AFLYST, men vi er klar ved
både Mail: info@kulturstedetlindegaarden.dk
og på Telefon: 31133190
.

AFLYSNINGER MIDT I DET FANTASTISKE FORÅR
Lige nu folder foråret sig ud fra sin smukkeste side, mens vi alle går rundt
og holder afstand, vasker hænder hele tiden og tage næstekærligt hensyn
til hinanden. Men midt i denne situation handler det nu også om at se
godt efter, for at finde noget at glæde sig til – og over.
På Lindegaarden gik der i sidste uge blot en lille gruppe murersvende, der var ved at finpudse de
allersidste detaljer på murværket, mens både tækkemændene og tømrerne, de var helt færdige, og
havde forladt Lindegaarden. Gårdspladsen er næsten ryddet, og der er virkelig stille overalt!
Murerne har gjort de sidste detaljer færdige på Lindegaarden, og på gårdspladsen står nu blot en
enkelt container tilbage, lukket inde bag et hegn – sammen med stenkarret og grønkålen.

Når vi går rundt på gården lige nu, kan vi mærke essensen af den eventyrlige stemning, som findes
dér, på den firlængede gård midt i Bondebyen. Der hersker en fredfyldte ro, som er så karakteristisk
for Lindegaarden. Her er ikke en lyd at høre, bortset fra fuglene, der fløjter deres forårssang, enten
oppe fra kragetræerne på rygningen af det nye stråtag, eller siddende i lindetræet.

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
www.kulturstedetlindegaarden.dk - Mail: Info@kulturstedetlindegaarden.dk

Side 1/8

2. NYHEDSBREV MARTS 2020

STILLE – STILLE
Helt så stille havde vi nu bestemt ikke planlagt, at der skulle være. Men, som det sker over hele
Danmark, så bliver aflysningen af de kommende arrangementer på Kulturstedet Lindegaarden nu
også forlænget indtil efter påske.
Det er rigtig trist. MEN

PLANT ET TRÆ – et æbletræ
Når tiderne er ualmindelige opstår der muligheder for, dels at tage ekstraordinære beslutninger, men
også for at markere det som hændte. Vi foreslår, at man kan plante et træ, som kan erindrer os om,
at vi alle står sammen om at komme ud på den anden side af pandemien. Et træ, som kan markere
årstiderne, med blomster i foråret, grønt løv sommeren over og livgivende frugt til efteråret.

PODEDAG – AFLYST- d. 12. april.
Men, der er et af de kommende arrangementer, som ikke lukker helt ned, og det er Podedagen.
Mange husker nok den smukke solskinsdag sidste år, hvor Lars Søndergaard, som bor i Bondebyen
ikke langt fra Lindegaarden, stod ud i gården med sine podekviste, og lærte de besøgende at pode
kviste på grundstammer, sådan at folk kunne få fx et Lyngbyæble-træ med sig hjem.
Sådan en begivenhed opstår ikke af sig selv, men skal planlægges lang tid i forvejen. Og hele dette
arbejde, det har Lars Søndergaard udført. Så, nu ligger der podekviste klar, dels med Lyngbyæblet,
men også af sjældne sorter fra gamle svenske herregårde.
Lige nu er vi i gang med at tilrettelægge, hvordan vi kan bevirke, at alle disse pode kviste kan
komme på grundstammerne, sådan at I kan få mulighed for at erhverve Jer et ganske sjældent og
originalt æbletræ -enten til Jeres egen have, eller måske som gave til én I har kær.
Når vi nærmer os påsken vil vi være klar til at melde ud, hvordan det kommer til at foregå.
Og netop det, kan man sagtens GLÆDE SIG TIL!

Æbleentusiasten Lars Søndergaard
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KONCERTER OG MATINÉER EFTER SOMMERFERIEN
Allerede nu ligger planerne og datoer klar for både Lindegaardskoncerterne og Søndags-Matinéer
efterår 2020 – forår 2021

SØNDAGS-MATINÉERNE
6. september.
Papaya. En klassisk papaya-koncert med fængende og

farverige sydafrikanske sange og aktiviteter til børn. Med
sprudlende energi og musikalsk intensitet formidler Papaya de
sydafrikanske historier set i børnehøjde.

4. oktober
Børneteater. Skuespiller og dukkefører Yulia Lystbaek,

bl.a. kendt fra dukketeatret i Kongens Have, viser en forestilling
for og med børn fra sit børneteaterhold i Gentofte. Workshop
efter forestillingen. Denne optræden markerer et muligt tættere
samarbejde mellem Yulia og Kulturstedet Lindegaarden.

8. november
’Rêve Bohème’. Gypsy-jazz kvartetten ‘Rêve Bohème’ spiller

musik inspireret af Django Reinhardt, der kombinerer elementer
fra jazz- og sigøjnermusikken. Karakteristisk er det en akustisk
jazzmusikform kun for strenge, og her mundharmonika, men
uden trommer, klaver og blæsere. Line-up: Guitars: Jens
Fuglsang og Robert Pilgaard, mundharmonika: Finn Poulsen, bas:
Jesper Riis.

13. december
Nøddeknækkeren. En juleforestilling for små og store hvor

eventyret Nøddeknækkerens tekster forvandler virkeligheden til
ren magi. Med afsæt i Hoffmanns eventyr og Tchaikovskys musik
fremfører skuespiller Nis Bank-Mikkelsen og guitar/fløjte duoen
“Villén & Sjølin" det verdenskendte værk i en stemningsfuld
forestilling for hele familien.
12.000

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
www.kulturstedetlindegaarden.dk - Mail: Info@kulturstedetlindegaarden.dk

Side 3/8

2. NYHEDSBREV MARTS 2020

Forår 2021
10. januar

Baldanseorkestret. En festlig nytårskoncert med det 8

mand store Baldanseorkestret, der fremfører iørefaldende
balmusik komponeret af både de små og de store mestre som
Strauss og Lumbye, og de introducerer levende de dejlige
dansemelodier. Koncerten efterfølges af dans som Lanciers,
tango og vals med kyndig instruktion for store og små.

14. marts
Musik for børn. . Foreningen GENKLANGE er henrykte over at

præsentere en helt ny platform for klassisk musik til børn, Den
Rullende Koncertsal, som bliver til i samarbejde med bl.a.
Nordeafonden og Den Obelske Familiefond. Den Rullende Koncertsal
skal udvide samarbejdet med klassiske musikere landet over og
tilbyde klassiske koncerter til børn og bamser i alle landets afkroge.

9. maj
Baun on Beatles. Den populære og efterspurgte trio, ‘Baun, Møllerhøj

og Brohuus Trio’ gæster efter udsolgte koncerter i Jazzhouse Montmatre,
optræden ved Københavns Jazzfestival og med en nyindspillet CD bag sig igen
Kulturstedet Lindegaarden. Oplev en koncert udover det sædvanlige, når
trioen live spiller Søren Bauns iørefaldende og jazzede arrangementer af bl.a.
Beatles klassikere.
Søren Baun: klaver og sang
Andreas Møllerhøj: bas
Ulrik Brohuus: trommer
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LINDEGAARDSKONCERTERNE 2020 - 2021
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LEJE AF SALEN ELLER STUERNE
Det kan være, at du går og tænker på at samle alle dine venner, og hvis du ikke selv har plads, så
kan du leje Stuerne til 50 personer eller salen til 150 personer. Så hvis du går og tænker på at holde
en fest, så kan du komme forbi i kontortiden og se lokalerne og alt det, som du kan få brug for i
skabene.
Du kan let se på vores hjemmeside om der er ledigt (her er link til kalenderen for SALEN, og her
til STUERNE) og booke eller reservere en dato ved at skrive til:
book@kulturstedetlindegaarden.dk.

NÅR DET HELE ER OVRE:
Når vi er ude på den anden side af de store forandringer, som vi oplever lige nu, så vil der komme
datoer for efteråret til bla. POESI OG AFTENSANG, foredrag fra Folkeuniversitet, Cirkusskole, Pluk
selv og meget mere. Men lige nu går vi og tænker på, om vi skulle synge MORGENSANG hver
mandag, inden kontortiden?
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Venlig hilsen
Jytte Kløve
Kongens Lyngby 26. marts 2020
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ÅBEN SØNDAG D. 8. MARTS KL. 10 -14
•
•
•
•
•
•
•
•

SØNDAGSMATINÉ D. 8. MARTS 2020 KL. 15
BØRN OG KLASSISK MUSIK - DUO VENTUS
LINDEGAARDENS VENNERS EKSTRAORDINÆRE
GENERALFORSAMLING MANDAG 9. MARTS KL. 19.00
BYGNINGSKULTUR FORENINGEN FOREDRAG
ONSDAG D. 11. MARTS KL 19.30: LINDEGAARDENS
RESTAURERING
POESI OG AFTENSANG MAN. D. 16. MARTS KL 17 – 18
MED OPERASANGER OLE ALLERMAND.
VÆRTINDE KIRSTEN HAVELUND
LINDEGÅRDSKONCERT FRE. D. 27. MARTS KL. 19:30
KVARTETTEN KOTTOS. MUSIK FRA ET STED,
DER ALDRIG HAR EKSISTERET
MAL PÅSKEÆG OG LÆG GULDÆG
LØRDAG D. 28. MARTS KL. 11 - 15
POESI OG AFTENSANG MAN. D. 30. MARTS KL 17 – 18
MED OPERASANGER OLE ALLEMAND.
VÆRTINDE KIRSTEN HAVELUND
ÆBLEPODE-DAG, SØNDAG D. 12. APRIL KL. 11-14.

Fastelavn 23. februar
For første gang i de mange år, vi har slået katten af tønde på
Lindegaarden, rykkede vi i år indenfor, og det var en succes! Det
skete jo, primært fordi der stadig står containere og materialer
omkring Lindetræet pga. restaureringen. De tre tønder, som
Bondebyens Børnehave havde malet blev slået ned med stor
energi, mens forældre og bedsteforældre knipsede løs og fik
hyggelige minder med sig hjem. Den ene af de tre kattekonger var
udklædt som kunstner, og ses her sammen med formanden for
Vennerne. Tak til Bondebylauget, som har støttet det traditionsrige
arrangement.
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SØNDAG D. 8. MARTS KL. 10 -14 ÅBEN SØNDAG
På den 2. søndag året rundt mødes frivillige på Lindegaarden for at tage hånd om de opgaver, som
skal klares. Alle er velkomne til at kigge forbi.

SØNDAGS-MATINÉ
SØNDAG D. 8. MARTS 2020 KL. 15
BØRN OG KLASSISK MUSIK DUO VENTUS

Fløjtenist Julius Ditlevsen og akkordeonisten Yngvild Haalund Ruud spiller i dag en koncert med
vinden som tema. De hedder tilsammen Duo Ventus og Ventus betyder vind på latin og det er netop
vinden, der er det specielle og fælles træk ved denne duo. Begge instrumenter bruger luften til at
skabe musikken og forføre publikum. Duo Ventus vil med vind, vejr og fuglefløjt som den røde tråd
føre børnene igennem et spændende musikalsk univers - naturligvis i øjenhøjde med børnene, så
det bliver en spændende og lærerig oplevelse for alle. Børnene skal huske deres bamse!
For børn mellem 2 og 8 år.
Program:
A. Vivaldi: Koncert i C-dur 1. sats, Mendelsohn: Lille stykke, C. Saint-Saëns: Fra dyrenes karneval,
SvanenPapegøjen fra Amerika, A. Piazzolla: Histoire du tango, Sang: Blæsten kan man ikke få at se
og J.S. Bach: Air
Entré: 50 kr. for voksne og 50 kr. for børn: Køb billetter HER
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MANDAG D. 9. MARTS KL. 19 i STUERNE
LINDEGÅRDENS VENNERS EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2020
Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling er udsendt til Lindegaardens Venner tidligere,
og alle er velkomne
Lindegaarden inviterer til fællessang og poesi i Lindegaardens hyggelige Stuer:

POESI OG AFTENSANG

MANDAGENE D. 16. marts + D. 30. MARTS + 20. APRIL. Alle dage kl. 17-18.
Med Operasanger Ole Allermand og Kirsten Havelund ved klaveret
Vi byder på en kop kaffe og et glas vin. Ingen tilmelding, fri entré.
Musik, poesi og samtale skaber livskvalitet, så kom og syng sammen med operasanger Ole
Allermand, og få et poetisk pust af aftenens værtinde Kirsten Havelund.
Vi vil på Lindegaarden gerne sætte fokus på den gode dialog. Det handler ikke alene om sang, men
om at skabe et fællesskab på Lindegaarden ved at inddrage sang, poesi og litteratur i et inspirerende
samvær. Med inspiration fra højskolesangbogen og andre livgivende melodier tager vi imod
foråret.Lindegaardens Venner glæder sig til at skabe en hyggelig tradition på den nyrestaurerede
Lindegaard.
Vi håber at se rigtig mange denne første aften, som også byder på viser af Benny Andersen. - ’Fuglene
flyver i flok, når de er mange nok’ - Benny Andersen - for ja, det vil være helt i Benny Andersens ånd
at samles omkring sang og poesi, siger Kirsten Havelund.
Så kom blot glad med åbent sind.
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FOREDRAG OM LINDEGAARDENS RESTAURERING AF TAG OG FAG
ONSDAG D. 11. MARTS KL 19.30
FOREGÅR INDEN BYGNINGSKULTUR FORENINGEN I LYNGBY- TAARBÆKS ÅRLIGE
GENRALFORSAMLING
v/formanden for Byggeudvalget Sten Langvad
v/formanden for Bondebylauget Niels Friderichsen
v/Lindegårdens arkitekt Stein Hagen
Bygningssagkyndig arkitekt/konservator Kurt Rosenkrans Høyer.

Der fortælles om Lindegårdens rolle i Bondebyen og gårdens overtagelse af den selvejende fond
Kulturstedet Lindegaarden fra Lyngby-Taarbæk kommune 2013. Endvidere om den donation fra A. P.
Møller Fond på 12 mio. til restaurering af tag og fag i 2017 som muliggjorde igangsætning af
gårdens udvendige restaurering.
Arkitekt Stein Hagen fortæller om udfordringerne med restaureringen, herunder bygningens ringe
stand ved påbegyndelsen, samt at Kulturstedet fortsat skulle fungere under forløbet og om
samarbejdet med håndværkerne. Konservator Kurt Rosenkrans Højer, som oprindeligt udarbejdede
en registrant for Lindegaarden i 2006, har under restaureringen analyseret og klarlagt
bygningshistorikken, og vil her redegøre for de foreløbige resultater. Meget tyder på at Lindegården
har spillet en større rolle i Bondebyens udvikling og overgangen til det moderne Lyngby i 1900-tallet
end indtil nu antaget.
Alle er velkomne til foredraget. GF afholdes på Kulturstedet Lindegaarden i SALEN.
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LINDEGÅRDSKONCERT
FREDAG D. 27. MARTS 2020 KL. 19:30
KVARTETTEN KOTTOS - MUSIK FRA ET STED, DER ALDRIG HAR EKSISTERET
Kvartetten tog navn efter kæmpen fra den antikke græsk mytologi. Han var søn af Gaia, jorden og
Uranus himlen. Han havde 100 arme og 50 hoveder. En fortryllende og farligt væsen,
som Kottos ligner i deres spil.

Bjarke Mogensen akkordeon, Pernille Petersen fløjter, Josefine Opsahl cello og Christos Farmakis
guitar.
Der kan tilkøbes buffet kl. 18.
Om koncerten se HER
Køb billetter HER
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Program (dette er sikkert, men programmet er ikke helt færdigt):
Carl Nielsen: aus der Aladdin-suite op.34
- Aladdin's Dream & Dance of the Morning Mists
- Hindu Dance
- Blackmoor's Dance
Anatoly Liadov: 8 Russian Folk Songs op. 58, arr. Bjarke Mogensen
1. Religious Chant. Moderato
2. Christmas Carol 'Kolyada'. Allegretto
3. Plaintive Song. Andante
4. Humorous Song 'I Danced With The Gnat'. Allegretto
5. Legend Of The Birds 'Bylina'. Allegretto
6. Cradle Song 'Baju'. Moderato
7. Round Dance. Allegro
8. Village Dance Song. Vivo
Rimsky-Korsakov: Lithuanian Dance from Mlada, arr. Bjarke Mogensen og Pernille Petersen
Astor Piazzolla: arr. Bjarke Mogensen:
- Fuga y Mysterio
- Allegro Tangabile
Bjarke Mogensen: Fantasy on a Bornholm Folk Song
Jacob Gade: Tango Jalousie - arr. Bjarke Mogensen

LØRDAG D. 28. MARTS KL. 11 - 15
MAL PÅSKEÆG
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Påsken er en vidunderlig tid i på året, hvor alt spirer og blomstre udenfor, og vi kommer alle
sammen i lyst forårshumør, og op til påsken går mange familier i gang med at finde den gule pynt
frem. Men ingen påske bliver helt rigtig uden nymalede æg. På Lindegaarden elsker vi at male
påskeæg og klistre fjer og glimmer på sammen med børnene, deres forældre, bedste forældre,
onkler og tanter og naboen. Samtidig med at der bliver klistret og malet kan man følge med i,
hvordan man lægger rigtig 24 karats guld på rigtige hønseæg. Det er Vennernes formand Jytte
Kløve, som igen i år lægger guldæg på Lindegaarden, og hvis man har lyst til selv at prøve, lærer
hun gerne kunsten fra sig. ”Det er som at befinde sig i en eventyrverden, når man stiller det runde
æg ned på bladguldet, for at rulle guldet rundt om ægget. Det overskydende guld vil sidde helt løst
på ægget, og puster man til det, så vil det svæve det en tid i luften. Et smukt syn er det.

Entré 25. kr. pr. barn. Man vil kunne købe hjemmebagte boller, saftevand og kaffe.

SØNDAG D. 12. APRIL 11 -14
ÆBLEPODEDAG
MED LARS SØNDERGAARD

2019 var der Podedag dagen efter, at vi havde malet påskeæg. Solen skinnede og vi tog
guldæggene med udenfor. Her kan du lære at pode fx Lyngbyæblet på dit eget træ. Vi håber på
dejligt vejr igen i år!
På Lindegaardens Æble-Værksted kan du lære at pode lige det æble, som du elsker, ind på et dit
eget træ. Det er Lars Søndergaard, æble-entusiasten, som bor i Bondebyen, der lærer kunsten fra
sig denne søndag på Lindegaarden. Det kommer til at foregå på gårdspladsen under Lindetræet, og
der vil være plads til max 50 personer. Du kan samtidig få historier og viden om netop det æble,
som du vælger, med dig fra Lars, som deler ud af sin viden gennem et livslangt engagement omkrig
podning af æbletræer.
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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I 2019 var der et særligt fokus og interesse for Lyngbyæblet, men i år har Lars Søndergaard skaffet
podekviste fra en helt særlig samling af gamle smålandske æblesorter. Det handler blandt andet om æbler fra
gårde i Småland: Asa Herregård, Toftaholm Herregård og Brunstorps Gård. Lars fortæller at: ”For en “ängsodlare”
som mig med ødegård i Småland, bliver netop det jo rigtig sjovt”.

PODNING SØNDAG D. 12. APRIL 2019, 11 - 14
Det er en malerisk begivenhed, når podeværkstedet bliver sat op på Lindegaarden, blandt andet
fordi der indgår så mange forskellige materialer i podeprocessen, og én af dem er elastikker. Ingen ved lige
nøjagtigt, hvorfor pode podeelastikkerne er blå, men det
er et smukt syn at se dem logge der og vente på at
komme i spil ved podningen.
Samtidig med pode-værkstedet er der denne søndag

ÅBEN SØNDAG
Vi starter kl 9.30 med kaffe og rundstykker, og mens vi
nyder morgenkaffen, fordeler vi opgaverne imellem os.
Ved 13-tiden spiser vi frokost, og derefter fortsætter vi –
til vi går hjem. Det er hyggelige søndage, og alle er
velkomne.

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
www.kulturstedetlindegaarden.dk - Mail: Info@kulturstedetlindegaarden.dk

Side 8/12

NYHEDSBREV MARTS 2020

Reception i Stuerne

LEJE AF SALEN ELLER STUERNE
Det kan være, at du går og tænker på at samle alle dine venner,
og hvis du ikke selv har plads, så kan du leje Stuerne til 50
personer eller salen til 150 personer. Så hvis du går og tænker på
at holde en fest, så kan du komme forbi i kontortiden og se
lokalerne og alt det, som du kan få brug for i skabene. I køkkenet
står jo ”det Finske Skab”, og her finder du blandt andet tallerkener,
kopper og fade, mens du lige overfor skabet finder
opvaskemaskinen, som vasker op på 5 minutter!!
Du kan let se på vores hjemmeside om der er ledigt og booke
eller reservere en dato ved at skrive til:
book@kulturstedetlindegaarden.dk.
Kontoret er åbent:
mandag 10 – 12, tirsdag 18 – 20 og torsdag 17 – 19.
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”BARBERENS STILLADSER” – DET ER NAVNET PÅ DET FIRMA SOM NU HAR
FJERNET ALLE STILLADSERNE.

NU ER ALLE STILLADSER VÆK og det fantastiske nye stråtag kan ses på lang afstand.
Det er fondens formand Rolf Aagaard-Svendsen, som har taget dette allerførste billede af ”den nye gård” i
dejligt vejr.

Venlig hilsen
Jytte Kløve
Kongens Lyngby 4. marts 2020
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ALLE ARRANGEMENTER PÅ KULTURSTEDET LINDEGAARDEN
ER AFLYST ELLER UDSAT INDTIL 10.MAJ, ELLER TIL ANDET
ER MELDT UD.
OGSÅ ÅBEN SØNDAG ER AFLYST INDTIL VIDERE.
Du er altid velkommen til at ringe på: 31133190 – eller
skrive til os. Vi er klar ved mailen:
info@kulturstedetlindegaarden.dk

KÆRE ALLE PÅSKE VENNER
Det er dog alligevel nogle ting, som man kan glæde sig over netop nu. Det første er, at solen og
foråret ikke tager sig af denne forandrende tid med corona pandemi. Vi kan alle lige nu fryde os
over, at træer og anemoner springer ud, og at det er så vidunderligt et solskinsvejr.
STØT KULTUREN – KØBE ET GULDÆG
Det var det også, da Lindegaardens Venner stod
klar på gårdspladsen på Lindegaarden for at
udlevere guldæg til de mange borgere, som havde
skrevet til os. Vi er dybt taknemmelige over den
store opbakning vi mødt, og vil gerne sige tak til
alle, som har støttet os, netop i denne tid, hvor der
er så stort et behov for det: TUSIND TAK
På billedet kan man se, at der blev holdt styr på
regnskabet med dansende hjerter.
Hvis der er nogen, som har lyst til at se, hvordan
det foregår med tilblivelsen af guldæggene, så
lagde vi et opslag ud på Facebook, hvor man på
billederne kan se, hvordan man lægger guldæg:
SE HER
ÆGGEBLOMMER OG HVIDER
Måske er der nogen, som sidder og tænker på hvad
vi mon gør med alle de æggeblommer og hvider,
som er blevet pustet ud af æggene? De er nu lagt i
poser med 6 æg i hver, og lagt i fryseren. For det
er netop 6 æg man skal bruge, hvis man skal bage
Lindegaardens Sommerkage. Desværre har vi
netop nu ikke nogen at bage kage til på
Lindegaarden, men mon ikke tiderne ændrer sig,
sådan at vi kan komme til at mødes – først i
mindre grupper, og senere som forhen.
OPSKRIFT PÅ SOMMERKAGE
Måske sidder du nu og får lyst til at bage Lindegaardens sommerkage, som er ”kogt kage” – uden
mel og smør? Det er den, du måske har fået, når du har deltaget i et arrangement. Den er ganske
enkel, og du har fået opskriften sendt her sammen med dette nyhedsbrev.
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DEN GULE FARVE TIL KALKNINGEN AF LINDEGAARDEN
Det er et betagende syn at se Lindegaarden, som
nu er færdigrestaureret, bortset fra kalkningen og
malingen af vinduerne. Og i den senere tid har
byggeudvalget, med formanden Sten Langvad og
Lindegaardens helt fantastiske arkitekt Stein
Hagen.
Stein Hagen har været i dialog med KALK fra
Store-Heddinge, sin rådgiver konservator og
arkitekt Kurt Rosenkrans Høyer samt
kalkmalermesteren Flemming Jensen fra
Raadvad, der står for kalkningen.
Kalkfarveprøverne, der nu friskes op, er udført
som vejledning til boligejerne i Bondebyen i
forbindelse med den bevarende sanering af
Bondebyen, der udførtes i 1980-erne.
På Lindegaardens nordside er der afsat en prøve,
som du skal være velkommen til at gå forbi og se,
hvis din vej falder forbi Bondebyen. Når du
spadserer langs nordsiden af gården, så vil du
først passere et delvist overdækket felt med
farve-registreringer fra tiden i 80’erne, hvor man
gjorde sig lignende overvejelser. Disse
kalkfarveprøver har vakt restaureringsfolkenes
kulturhistoriske interesse, og farveeksemplerne
vil nu blive restaureret, som dokumentation for
eftertiden.
KALKNING EFTER PÅSKE
Som det ser ud nu, så vil kalkningen af
Lindegaarden starte efter påske, og det skal blive
helt vidunderligt at følge Lindegaarden blive
omfavnet af den identitetsskabende gule farve til
sig igen.
FOREDRAG I
HISTORISK TOPOGRAFISK SELSKABS
Det har været planlagt i lang tid, at der i
forbindelse med Historisk Topografisk Selskabs
generalforsamling ville blive holdt et foredrag om
restaureringen af Lindegaarden. Det er selvsagt
fordi det er et spændene emne, men også fordi
der i forbindelse med det store arbejde er dukket
ny viden op, dels om konstruktionerne, men også
om Lindegaardens kulturhistoriske betydning. Vi
kommer til at vente en stund endnu på den
præcise dato. Den får via Vennernes nyhedsbrev, eller via Historisk Topografisk Selskab, hvis I er
medlem der.
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LEJE AF SALEN ELLER STUERNE

Det kan være, at du går og tænker på at samle alle dine venner, til din runde dag, og hvis du ikke
selv har plads, så kan du leje Stuerne til 50 personer eller salen til 150 personer. Så hvis tænker på
at holde en fest, så kan du, også i denne tid, skrive til os.

Du kan let se på www.kulturstdetlindegaarden.dk om der er ledigt og booke eller reservere datoen.
Skrive til: book@kulturstedetlindegaarden.dk.
Vi glæder os til, at de svære omstændigheder, som corona virussen giver for alle mennesker,
forsvinder, måske sådan, at vi kan opleve sommeren i den ”nye verden”, som kommer efter
pandemien. Pas godt på hinanden, og dem I har kær.
Venlig hilsen og god påske
Kulturstedet Lindegaarden
Jytte Kløve
Formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby 10. april 2020
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Det er så trist, men ALLE ARRANGEMENTER på
KULTURSTEDET LINDEGAAREN ER AFLYST ELLER
UDSAT INDTIL 10.MAJ, eller til andet er meldt ud.
Også Åben Søndag er aflyst indtil videre.
Vær velkommen til at ringe: 31133190, eller skrive til
os. Vi er klar ved mailen: info@kulturstedetlindegaarden.dk

•
•
•
•
•

LIVE-STREAMING: Baun on Beatles
Søndags-Matiné d. 3. maj kl. 15 – 16.30
TAK fordi du støttede dit lokale Kultursted
Lyngbyæblet
Kommende Søndags-Matinéer 2020-2021
Kommende Lindegaardskoncerter 2020-2021

VI SAVNER JER ALLE SAMMEN PÅ LINDEGAARDEN
Lige nu går vi alle rundt under den blå himmel og venter – og i behørig afstand. Dog ligger ikke alt
stille på Lindegaarden, og i Søndags-Matinéernes regi kan du glæde dig til at………

Kulturstedet Lindegaarden live-streamer jazz til hele verden

I stedet for endnu en aflysning i den så tomme kalender er det lykkedes for Søndags-matinéerne i
samarbejde med sanger og pianist Søren Baun at arrangere en live-streaming koncert søndag d. 3.
maj kl. 15 til 16.30. Musikken skal ud!
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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Den populære jazztrio, ‘Baun, Møllerhøj, Brohuus Trio’ er efterspurgt over hele landet og har nyligt
spillet udsolgte koncerter i Jazzhouse Montmatre i forbindelse med indspilningen af deres nye CD,
’Baun on Beatles: Live at the Village’. De optræder selvfølgelig ligeledes hvert år på Københavns
Jazzfestival. Med den nyudgivne CD i baglommen spiller trioen Søren Bauns iørefaldende og jazzede
arrangementer af bl.a. Beatles klassikere som ’Eight Days a Week’, ’Norwegian Wood’ og ’Here
Comes the Sun’.

To sæt á 40 minutter – live streaming
Denne noget specielle live-streaming koncert spilles som en rigtig koncert i to sæt à 40 minutter
med pause, hvor musikerne puster ud, og man har mulighed for at besøge egen hjemmebar.

Sådan gør du:
Vær klar ved computeren søndag d. 3. maj kl. 15, log ind på dette link
https://www.youtube.com/user/baunmusic og musikken og Søren Bauns lune kommentarer spiller i din
stue! Søren Baun har fans over hele verden, så du vil via nettet nyde koncerten på afstand sammen
med Bindu i Kerala, Inguna i Letland, Noah og Benjamin i Canada og mange, mange flere, især
selvfølgelig danskere.

Line up:
Søren Baun: klaver og sang, Andreas Møllerhøj: bas Ulrik Brohuus: trommer,
Kristian Skårhøj - Live-streaming teknik.

Hvornår: Søndag d. 3. maj kl. 15.00 til ca. 16.30
Hvor: Live fra Kulturstedet Lindegaarden gennem linket: https://www.youtube.com/user/baunmusic
Eller direkte fra Kulturstedet Lindegaardens hjemmeside

4 EKSKLUSIVE STØTTEBILLETTER
4 eksklusive guld-corona-billetter kan købes til støttepris, hvis man med god afstand, vil være fysisk
med i salen, hvor koncerten finder sted. Findes på kulturstedets hjemmeside - HER

Støttebeløb, indeholdende et éttal’ på mobilepay: 868041
Sådan gør man, for musikere og kultursteder skal meget gerne overleve, så du bliver opfordret til at
støtte dette musik-spreder-lys arrangement med et beløb ’med et éttal’, f.eks. 51 kr, 101 kr, 151 kr,
osv, så det let kan genkendes i regnskabet. Det foregår via Kulturstedet Lindegaardens
Venneforenings MobilePay nummer 868041.

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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TAK FORDI DU STØTTER DIT LOKALE KULTURSTED

Figur 1 Bakke med 1 guldæg
Det har været ene HELT utrolig oplevelse at mærke, hvor mange der tænker på Kulturstedet
Lindegaarden i denne svære tid, og vi er MEGET TAKNEMMLIGE over, at så mange har bakket op
omkring os. Vi har lagt rigtig mange æg – haft ”udsolgt”, og måtte lægge os op på reden igen, for at
lægge flere friske æg. Selv her efter påske møder vi borgere, som gerne vil bakke op om
Kulturstedet og eje Lindegaardens guldæg.
Så, hvis du er en af dem, som ikke nåede at erhverve dig enten ét æg, som koster kr 500,-, eller
måske flere, så har vi netop været i gang igen. Vi er stadig klar til at cykle ud til dig med en bakke
md 12 guldæg,som koster kr.5.500,-. Det hele foregår på mobilepay: 868041 – og er rigtig let for
dig.
Skriv gerne til: jytte@kulturstedetlindegaarden.dk, så finder vi ud af, hvordan du får dine æg i
hænde. Hvis der er nogen, som har lyst til at se, hvordan det foregår med tilblivelsen af
guldæggene, så lagde vi et opslag ud på facebook, hvor man se, hvordan man lægger guldæg:
SE HER

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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NY ÆBLEMARK I LINDEGAARDENS HAVE
Der er visse ting, som ikke kan udskydes, og det er fx de mange podekviste, som Lars Sønderagard
havde samlet over det seneste år, med det formål at vise interesserede, hvordan man poder kviste
på en grundstamme. 75 podekviste har ligget i dvale vinteren over. Men fordi vi ikke kan mødes
som vi plejer, så besluttede haveholdet på Lindegaarden at samles for at pode de mange kviste. De
står som nye små træer, og er gravet ned i forhaven på Lindegaarden. Og pga. af det tørre vejr, så
har vores nabo Lone vandet den nye have hver anden dag lige siden. Vi afventer nu, at tiden skal
blive moden, sådan, at vi kan invitere indenfor og fortælle om de sjældne og gamle æblesorter.
25 PODEDE TRÆER MED LYNGBYÆBLET + 9 ANDRE GAMLE ÆBLESORTER
Et af de nypodede træer er ganske særligt interessant,
og det er Lyngbyæblet. Du kan blot klikke
HER, så kan du høre Lars Søndergaard fortælle om netop
det æble. Der var netop den søndag et kraftigt blæsevejr
på gården, som satte de midlertidige nedløbsrør i plastic i
svingninger, og det er det, som du kan høre støje lidt på
filmen.
Oprindelse: Kongens Lyngby
Oprindelsesår: Første halvdel af 1900-tallet
Historien kort: Spiret tilfældigt på Klampenborgvej, på
gartner Sørensens mødding, daværende Rolighedsvej, i
dag Klampenborgvej.
Sæson: første halvdel af september
Anvendelse: madæble
Smag: middel saftigt, middel sødt, middel syrligt, ganske
særlig svag aroma

VI GLÆDER OS
- til fremtiden, hvor de nye æble træer kan gro, først på
Lindegaarden, og senere hjemme i Jeres haver, hvor det
kan minde os om, for det første hvor uransagelig verden
er, at vores betingelser for at gå i dialog med hinanden
kan ændres så pludseligt. Og for det andet glæder si os
til, at der bliver rette fokus på netop disse 10 gamle,
sjældne og for flere af sorterne, næsten glemte sorter af
æbler.
Foto: Lyngbyæblet
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LEJE AF SALEN ELLER STUERNE
Det kan være, at du går og tænker på at samle alle dine venner, til din runde dag, og hvis du ikke
selv har plads, så kan du leje Stuerne til 50 personer eller salen til 150 personer. Så hvis tænker på
at holde en fest, så kan du, også i denne tid, skrive til os. Og husk på, at det er vidunderligt at være
også udenfor på Lindegarden, når vejret er til det.
Du kan let se på vores hjemmeside om der er ledigt og booke eller reservere datoen. Skrive til:
book@kulturstedetlindegaarden.dk.
Vi glæder os til, at de svære omstændigheder, som corona virussen giver for alle mennesker,
forsvinder, måske sådan at vi kan opleve sommeren i den ”nye verden”, som kommer efter
pandemien. Pas godt på hinanden, og dem I har kær.
Venlig hilsen
Kulturstedet Lindegaarden
Jytte Kløve
Formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby 28. april 2020
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LIGE SÅ STILLE ÅBNER VI OP SAMMEN

•
•
•
•
•

GULD I POSTKASSEN
GIV EN BLOMST TIL LINDEGAARDEN D. 14. JUNI 10 -14
ÅBEN SØNDAG D. 14. JUNI 10 -14
FRIVILLIGMIDDAG TORSDAG D. 11. JUNI KL. 18
KONTORET ER IGEN ÅBENT

Du er altid velkommen til at ringe på: 31133190 – eller skrive
til os. Vi er klar ved mailen: info@kulturstedetlindegaarden.dk

KÆRE VENNER
Det går rask fremad udenfor nu hvor Lindegaarden står smukt gul under sit nye prægtige stråtag.
Lige nu går murere og malere og pusler med de sidste detaljer, mens de frivillige ildsjæle er begyndt
at komme på Lindegaarden igen for at rydde op og gøre i orden, sådan at vi kan blive klar, når
mulighederne igen byder sig for, at vi kan afholde kulturelle arrangementer.
GULD I POSTKASSEN
Og mens vi gik og holdt afstand og ventede på, at tiderne lige så stille skulle vende tilbage til noget,
som lignede normale tilstande, fik vi et helt ekstraordinært og glædeligt brev fra Konsul George
Jorck og hustru Emma Jorks Fond med meddelelsen om, at de havde doneret kr. 50,000,- til
indvendig maling af vinduerne på gården. Det er vi meget taknemmelige for, og dette arbejde vil
blive igangsat indenfor få uger.
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GIV EN STAUDE TIL LINDEGAARDEN
På Lindegaarden går vi og drømmer om, at gårdens have kan komme til at se helt ny ud, og netop i
denne tid er haveholdet på Kulturstedet Lindegaarden i fuld gang med at gøre haven ny og smuk
igen efter den store restaurering, som bliver afsluttet her i juni måned. Der har jo ligget både
tømmer, mur - og teglsten, kragetræer, store stakke med tagrør rundt om gården, og der har også
stået skurvogne og arbejdsmaskiner, både i haven og på gårdspladsen. Så der er virkelig brug for en
kærlig hånd.
En af ideerne er at lave et nyt rundt bed omkring
flagstangen, hvor der skal stå stauder af den slags, som man
kunne tænke sig har hørt til i en bondegårdshave. Vi
drømmer om, at de kunne være farvestrålende og duftende!
– for tænk engang, at kunne sætte sig ud i haven en
sommeraften og mærke duften fra den gule daglilje eller
floksen. Det ville være vidunderligt.
Derfor vil vi spørge borgerne i Lyngby, om de mon har en
staude hjemme i deres have, som er blevet lidt for stor?
Hvis du kan finde tid og har lyst, så kunne du måske dele
den, og give Lindegaarden en bid af stauden fra netop din
have. For vi vil så gerne kende vores planter, og vide, hvor de
kommer fra. Måske har du en daglilje, en asters, en floks, en
kærminde, en okseøje, eller noget helt andet?

KOM GERNE FORBI - med en staude
Måske allerede på søndag, den 31. maj mellem 10 -14, hvor haveholdet
går i gang med at lave det nye bed.
Eller
Til Åben Søndag d. 14, juni mellem 10 – 14
Eller
I kontortiden mandag 10 -12, tirsdag 18 – 20, torsdag 17 - 19
Allerede inden denne tanke er blevet spredt vidt ud, har vi modtaget den
første staude - en løjtnantshjerte. Tusind tak til Eva.
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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FRIVILLIGMIDDAG TORSDAG D. 11. JUNI KL. 19
Hvis du kunne tænke dig at bidrage som frivillige
på Lindegaarden, så skal du være velkommen til
at deltage i frivilligmiddagen d. 11. juni. Vi har
flyttet datoen til efter d. 8. juni, hvor regeringen
udmelder om antallet af mennesker, som må
være til stedet på det sammen sted - på én gang.
Lige nu ”svæver” det lidt.
Denne tilbagevendende hyggelige aften, hvor de,
som allerede er frivillige mødes med dem, som
måske kunne tænke sig at være med til at løfte
Kulturstedet Lindegaarden ind i fremtiden. Men
intet er som det plejer, og vi skal ikke sidde til
bords, som vi normalt gør, for vi skal stadig passe
på hinanden, og holde afstand.
Så middagen erstattes af et let traktement og et
glas vand, vin eller øl som vi kan sidde med
afstand - rundt omkring med. Hvis du kunne
tænke dig at bidrage som frivillig på
Lindegaarden, så skal du være velkommen til at
deltage i frivilligmiddagen d. 11. juni. Vi har
flyttet datoen til efter d. 8. juni, hvor regeringen
udmelder om antallet af mennesker, som må
være til stede på det samme sted på én gang.
Lige nu ”svæver” det lidt.
Denne tilbagevendende hyggelige aften, hvor de,
som allerede er frivillige, mødes med dem, som
måske kunne tænke sig at være med til at løfte
Kulturstedet Lindegaarden ind i fremtiden. Men
intet er som det plejer, og vi skal ikke sidde til
bords, som vi normalt gør, for vi skal stadig passe
på hinanden, og holde afstand.
En tidligere Frivilligmiddag, hvor vi kunne sidde tæt.

Så middagen erstattes af et let traktement og et
glas vand, vin eller øl som vi kan sidde med afstand rundt omkring med.

At være frivillig på Lindegaarden foregår i teams, og det vil sig, at du vil kunne være med sammen
med en eller flere andre frivillige til at varetage netop den opgave, som passer dig bedst. Det er
inspirerende, at løse opgaver sammen med andre, og særligt på Lindegaarden, hvor man er med til
at tilføje noget helt unikt og nyt i det originale projekt, som Kulturstedet Lindegaarden er.
Hvis du har lyst til at være med, så vil du kunne melde dig som interesseret på netop frivilligaften,
og du vil møde netop den person, som står for det område, hvor du gerne vil deltage. Du vil blive
introduceret til de opgaver, der skal løftes, af en af de erfarne ildsjæle på et efterfølgende
introducerende møde, som I indbyrdes kan aftale tid og sted for.
Hvis du har lyst til at deltage, så skriv til Jytte Kløve.
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HAR DU LYST TIL AT HJÆLPE OS MED F.EKS:
• Vikar til kontorholdet - mandag formiddag – tirsdag aften -torsdag aften?
• Er du go’ til Facebook? – Så har vi brug for både undervisning og hjælp der.
• Klargøring inden en udlejning (altså at alt er på plads og i orden, stole, borde, kopper,
tallerkener etc.).
• Tjek af opvaskemaskiner samt deres blødgørings flasker, vaskemaskine, tørretumbler,
kaffemaskiner samt deres blødgørings flasker og andet køkkenudstyr.
• Brandudstyr, Falck kasser.
• Projektorer, lydanlæg, projektører, scenelys – virker det?
• Internet og WiFi?
KONTORET ER IGEN ÅBENT
Mange tinge er forandret, lige nu, og der vil i fremtiden være
adskillige forhold, som pga. pandemien er forandret for altid. Nu får vi
se.
Men én ting er sikkert, lige nu, og det er, at vi mærker, at folk er
begyndt igen at tænke på at markere mærkedag, holde
sammenkomster og fødselsdage mm, for de dukker så småt op igen
på Lindegaarden, og først betaget af det fantastiske syn af den
nyrestaurerede gård.
Og kommer du forbi, her inden længe, så kan du endnu nå at nyde
synet af den blomstrende grønkål. Vi viser gerne rundt og fortæller
om, hvad der sker lige nu, men også om, hvad der står ude i
fremtiden.
I kontortiden mandag 10 -12, tirsdag 18 – 20, torsdag 17 - 19
LEJE AF SALEN ELLER STUERNE
Det kan være, at du går og tænker på at samle alle dine venner, til din
runde dag, og hvis du ikke selv har plads, så kan du leje Stuerne til 50
personer eller salen til 150 personer. Så hvis tænker på at markere en
mærkedag, samles med dine gamle skolekammerater eller måske skal
du giftes? – så kig forbi i kontortiden, så viser vi dig rundt.
Du kan let se på vores hjemmeside om der er ledigt og booke eller
reservere datoen. Skrive til: book@kulturstedetlindegaarden.dk.
Vi håber, at du har lyst til at glæde dig til fremtiden sammen med os.
Særligt i 2020 er der grund til at slå en streg i sandet, for det netop nu
er 10 år siden, af ildsjælen Niels Friderichsen fik den fantastiske ide
om at skabe et Kultursted i Kongens Lyngby. Men det kommer du til at
høre mere om senere på året.
Pas godt på hinanden, og dem I har kær.
Venlig hilsen
Kulturstedet Lindegaarden
Jytte Kløve
Formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby 28. maj 2020
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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STAUDER
på

ÅBEN SØNDAG
14. JUNI 10-14
Eller i kontortiden

man.10-12, tirs 18-20, tors.17-19
Haveholdet er ved at gøre Lindegaardens
have klar efter den store restaurering, og
ønsker sig et rundt bed med farvestrålende bondehavestauder. Har du mon en
duftende bonde-gårdsstaude, der er
blevet lidt for stor?. Hvis du har lyst, så
kunne du måske dele den, og give
Lindegaarden en lille bid af den staude,
fra netop din have? For vi vil så gerne
kende vores planter, og vide hvor de
kommer
fra. På forhand tak.

KULTURSTEDET LINDEGAARDEN, PETER LUNDS VEJ 8. 2800 KONGENS LYNGBY
Se om det der sker på Lindegaarden www.kulturstedetlindegaarden.dk 2020

KULTURSTEDET LINDEGAARDEN

SØNDAGS-MATINÉ
2020 - 2021

Papaya

6. september
En klassisk papaya-koncert med fængende og farverige sydafrikanske sange og aktiviteter til børn.
4. oktober

Børneteater

Skuespiller og dukkefører Yulia Lystbaek, kendt fra forstillingerne i kongens have

’Rêve Bohème’

8. november
Gypsy-jazz kvartetten ‘Rêve Bohème’ spiller musik inspireret af Django Reinhardt

Nøddeknækkeren

13. december
En juleforestilling for små og store hvor eventyret Nøddeknækkeren bliver fortalt til musik

Baldanseorkestret

10. januar
En sprudlende nytårskoncert med dans til det festlige store 8 mands Baldanseorkester

Musik for børn

14. marts
Foreningen GENKLANGE er henrykte over at præsentere en helt ny platform med klassisk musik til børn
9. maj

Baun on Beatles

Den populære og efterspurgte trio, ‘Baun, Møllerhøj og Brohuus Trio’
PRIS: Kr. 150,-. Medl. af Vennerne kr. 75,- Børn gratis. Billetterne på www.kulturstedetlindegaarden.dk,
eller ved døren på dagen. Se mere på www.kulturstedetlindegaarden.dk
Søndags-Matinéerne er kurateret af Niels Halse, Marianne Lund og Lone Bang Hemmeth. Matinéerne er med stor TAK støttet af:
STATENS KUNSTFOND, KULTURFONDEN LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE og KNUD HØJGAARDS FOND.

KULTURSTEDET LINDEGAARDEN, PETER LUNDS VEJ 8, 2800 KONGENS LYNGBY
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MILEPLÆL I SOMMEREN 2020

•
•
•
•
•
•

JUBILÆUMSSKRIFT 10 ÅR
ÅBEN SØNDAG D. 12. JULI 10 -14 – og samtidig
Kulturstedet Lindedegaardens 7 års fødselsdag
SOMMERKONCERT LØRDAG D. 1. AUGUST KL 16
SOMMERKONCERT LØRDAG D. 15. AUGUST KL 16
TAK FOR BLOMSTERNE TIL LINDEGAARDEN
KONTORET GÅR I SOMMER DVALE. Men du er altid
velkommen til at ringe på: 31133190 – eller skrive til os.
Vi er klar ved mailen: info@kulturstedetlindegaarden.dk
Der blev skrevet navne med
en diamantgriffel i ruderne på
Lindegaarden ved fejringen af
afslutningen af restureringen. Her
er det Stella Friderichsen der
skriver. Foto Astrid AagaardSvendsen.

KÆRE VENNER – restaureringen af Lindegaarden er afsluttet
Nu er restaureringen helt færdig, og alle håndværkere har forladt Lindegaarden. Den 19. juni fejrede
vi afslutningen med en reception, hvor vi desværre pga. corona pandemien blot kunne være 50
mennesker. Det vil der blive rådet bod på efter sommer, hvor vi indbyder alle Jer, som gerne vil se
”den nye gård”. Dagen blev en milepæl for Lindegaarden, og vi vil hen over sommeren samle en
billedserie her på dette LINK, hvor I kan gå ind og få et indtryk af festlighederne. Der faldt et smukt
sommerlys ned over det prægtige nye gyldne stråtag, og solen skinnede på Lindegaardens ”nye gule
kjole”. Når man står på gårdspladsen, bliver man lykkelig over, at her er blevet så umådeligt smukt,
og kommer let til at tænke på, at her har gået slægter hen over pigstenene, - hver med deres
ærinde. De har levet livet 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. Man
mærker, at det altid har
været fantastisk at komme
ind på gårdspladsen. Her er
en sjælden ro og
inspirerende atmosfære.
Tak endnu engang til A.P.
Møller Fonden for at berige
både Bondebyen, men også
hele Kongens Lyngby med
at bevare den store
firelængede bygård for
eftertiden.
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JUBILÆUMSSKRIFT 2010 – 2020
Vi har i forbindelse med afslutningen på restaureringen sammensat et
jubilæumsskrift i anledning af, at det i år er 10 år siden, at ideen om
Kulturstedet Lindegaarden opstod. Det var Marianne Hilton, som var
med til at starte det store projekt op, som fik den fine ide, og Marianne
havde informationer fra ideer og møder liggende. Jubilæumsskriftet
beskriver milepælene på den lange rejse hen over dekaden, ligesom
der i skriftet er startet en registrant op, dels over fonde, som har
bidraget over årene, men også over bestyrelserne, sådan at vi kan
takke og hædre alle dem, som har bidraget dér undervejs.
Jubilæumsskriftet er blevet trykt i en mindre oplag, som I kan afhente
ved lejlighed på Lindegaarden, men det ligger også på vores
hjemmeside, hvor du kan se det lige NU og HER
ÅBEN SØNDAG D. 12 JULI 10 – 14
Efter det store byggearbejde er der meget at rydde op i, og blandt
andet er gårdspladsen blevet fejet med vores egen fejemaskine, som
ellers ikke har villet ”snakke med os” i flere år. Men nu skal bunkerne
ryddes, og vi skal have kigget på græsset mellem pigstenene, som er
begyndt at gro igen. Og så er ligger der støv overalt – så en rigtig
gammeldags hovedrengøring, det har vi også på listen. Har du lyst til
at være med denne dag, så kom glad fobi. Vi drikker morgenkaffe kl
9.30, får et rundstykke, og går i gang kl 10. Frokosten er sandwich nu,
hvor vi skal tage grundigt vare på hinanden.
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MUSIKKEN I CORONATIDEN
Corona gik hårdt ud over alt hvad det hedder levende koncertoplevelser. Derfor holder vi to
koncerter på Lindegaarden Under Lindetræet. Den første forgår lørdag d. 1. august Kl 16. Den anden
kan du opleve lørdag d.15. august kl 16 (se nedenfor). Begge koncerter er kurateret af Anette og
Helge Slaatto fra Klanghjulet og føres ud i livet i samarbejde med Kulturstedet Lindegaarden.
Koncerten er blevet til via en særlig støtteordning, som specifikt bakker op omkring
udendørskoncerter: ’Sammen om Kunsten’, støttet af Augustinus Fonden. Se mere:
www.kulturstedetlindegaarden.dk

SOMMERKONCERT UNDER LINDETRÆET
LØRDAG D. 1. AUGUST KL 16.
Rachel Yatzkan – saxofon og sang - komponist
Morten Ginnerup – el-klaver
Anette Slaatto - brach
Helge Slaatto - violin
Denne gang er komponisten og saxofonisten Rachel Yatzkan i centrum.
Hun har komponeret en duo for Helge og Anette Slaatto, som skulle have
været uropført under en turné til Færøerne, som blev aflyst pga.
pandemien. Nu får I fornøjelsen af at høre hendes duo på Lindegaarden.
Rachel Yatzkan selv spiller saxofon, og optræder med Morten Ginnerup på el-klaver under
Lindetræet….. og vi håber, at vejret bliver godt. Tag et tæppe og en picnickurv med, vi har borde og
stole, så i kan nyde eftermiddagen med mad og du kan få en kop gratis kaffe eller købe et glas
vin/øl på Gården – mens vi holder afstand. For at få overblik over hvor mange stole og borde vi skal
stille frem er det vigtigt at tilmelde sig, vi må ikke være for mange - afstandskrav! Køb billetter HER
Voksen - 100 kr., Børn 50 kr. (+ billetgebyr DKK 4.94). Vi glæder os til at se jer!!
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SOMMERKONCERT UNDER LINDETRÆET
LØRDAG D. 15. AUGUST KL 16.
Den næste koncert drejer sig om unge violin talenter der spiller Sarasate, Mendelson, Bach mm og
Helge Slaatto og Annet Mette Stæhr spiller nordiske romancer. For at få overblik over hvor mange
stole og borde vi skal stille frem er det vigtigt at tilmelde sig, vi må ikke være for mange afstandskrav! Køb billetter HER. Voksen - 100 kr., Børn 50 kr. (+ billetgebyr DKK 4.94).

TAK FOR DE SMUKKE STAUDER
Vi er meget rørt over, at så mange kom forbi
med stauder til vores nye runde bed i forhaven
ud for stuerne. De gror så fint, blandt andet
fordi vores gode nabo Lone Thun har vandet
dem og ”snakket med dem” her i tiden, hvor
det har været så tørt. Tak til Lone. Det er
malermester Alf Grønning Mikkelsen, som du
ser på billedet lige foran det runde bed. Her er
han i gang med at rense malingen af på
havedøren og vinduerne, som bliver malet
indvendigt netop nu, takket være den gavmilde
donation, som vi modtog fra Konsul George
Jorck og hustru Emma Jorcks Fond her i juni
måned.
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EFTER SOMMERFERIEN

GUSTAV KLIMT
4 TIRSDAGE MED START 22. SEPTEMBER

Allerede nu kan du blandt andet glæde dig til,
at du igen kan gå på Folkeuniversitetet på
Lindegaarden!!
Også denne gang vil det være mag.art. Tea
Baark Mairey som giver et indblik i den
banebrydende østriske art noveau kunstmaler
Gustav Klimt!
Hans billeder kredser om lidenskaben,
erotikken og døden. Han er en af de helt store
kunstnere i Wien i perioden omkring 1900.
Kunsten var i opbrud, og en gruppe kunstnerne
ønskede frihed til at udtrykke sig og søgte
løsrivelse fra den etablerede og konservative
kunstverden. Klimt var en kontroversiel
kunstner og førende figur i etableringen af
Secession i 1897, der åbnede for en progressiv
og international udstillings-praksis. Wien var
også byen, hvor psykoana-lysens fader
Sigmund Freud skrev sin Drømmetydning, der
undersøger menneskets underbevidsthed og
seksualitet, temaer, som særlig Egon Schiele
og Oscar Kokoschka skulle udforske. De
kredsede om
dæmonerne i deres eget indre, underbevidsthedens sorte kræfter og seksualitetens drifter.
Hold: 1207
Startdato: Tirsdag d. 22. september 2020
Slutdato: Tirsdag d. 27. oktober 2020
Tidspunkt: Kl. 13:15 - 15:00
Varighed: 4 tirsdage
Sted: Kulturstedet Lindegaarden Pris: Kr. 530,Læs mere og tilmeld dig på Folkeuniversitetet HER
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LEJE AF SALEN ELLER STUERNE
Det kan være, at du går og tænker på at samle alle dine venner, til
din runde dag, og hvis du ikke selv har plads, så kan du leje
Stuerne til 50 personer eller salen til 150 personer. Så hvis tænker
på at markere en mærkedag, samles med dine gamle skolekammerater eller måske skal du giftes? – så kan let se på vores
hjemmeside om der er ledigt og booke eller reservere datoen.
Skriv til: book@kulturstedetlindegaarden.dk.

DER ER FLYTTET EN GÅRDNISSE IND, OG HAN HEDDER NIELS
Ved fejringen af afslutningen af restaureringen blev der holdt en
række rigtig gode taler, og blandt andet én af vores formand for
Fonden KULTURSTEDET LINDEGAARDEN, Rolf Aagaard-Svendsen.
Rolf bød til slut gårdnissen Niels velkommen på Lindegaarden. Niels
bor nu på loftet over Søndre Længe, og vil tage vare på, at vi passer
godt på Gården – og hinanden.

Venlig hilsen
Kulturstedet Lindegaarden
Jytte Kløve
Formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby 4. juli 2020
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EFTERÅRSSÆSONEN 2020 STARTER NU
•
•
•

•
•

•
•

SØNDAGS-MATINÉ D. 6. SEPT. KL 15
ÅBEN SØNDAG D. 13. SEPT. 10 -14
FOLKEUNIVERSITETET OM GUSTAV KLIMT. 4 TIRSDAGE - START D. 22 SEPT.
LINDEGAARDS KONCERT FREDAG D. 25. SEPT. KL 19.30
CIRKUS PANIK, CIRKUSSKOLE PÅ LINDEGAARDEN
SØNDAG D. 27. SEPT. + 25. OKT. + 21. NOV.
SØNDAGS-MATINÉ D. 4. OKT. KL 15: BØRNE TEATER – SNEDRONNINGEN
ÅBEN SØNDAG D. 11. OKT. 10 -14

KÆRE VENNER – SÆSONSTART

Nu er sæsonen startet op, og de mange brugere af Lindegarden er så småt ved at indfinde sig til
efterårets programmen, som fx Lyngby Seniorkor, som synger sammen på Gården hver mandag kl
11. Seniorkoret startede i mandags, hvor vejret var så lunt og mildt, at de rykkede udenfor med
klaver, dirigent, nodestativ og alle de røde stole. Det var en smuk stemning.
Vi glæder os i den grad til at se alle til de kommende arrangementer på Lindegaarden, også selvom
vi alle har udfordringer mht. covid-19 pandemien, som vi indtænker overalt i vores virke på
Lindegaarden. Det betyder blandt andet, at der er færre pladser til både Søndags-Matinéer,
Lindegaards-koncerter, livestreaming fra Folkeuniversitetet, og ikke mindst til de mange nye
børnearrangementer, som er på programmet i dette efterår. Så derfor er det en god ide, at købe
billetter eller melde sig til i god tid. Du kan let gå ind på vores hjemmeside
www.kulturstedetlindegaarden.dk og se, hvad du hat lyst til at deltage i og melde dig til.
Nederst i denne nyhedsmail kan du se oversigten over alle arrangementer helt indtil jul.
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SØNDAG D. 6. SEPTEMBER KL. 15
SØNDAGSMATINÉ
KORET "PAPAYA" - For børn og deres forældre.

Den første Søndags-Matiné i denne sæson er med det sprudlende danske kor, Papaya, som vi
tidligere har haft besøg af på Lindegaarden. Der er fuld energi og masser af livsglæde i det store kor,
og de synger fængslende og farverigt med inspiration fra den sydafrikanske sangskat.

Pris kr. 150 og kr. 75 for medlemmer af Lindegårdens venner. Børn gratis

Billetter kan købes HER
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SØNDAG D. 20. SEPTEMBER KL. 15 og 16
LYDENS HEMMELIGE VERDEN
For børn mellem 5 og 12 år

TIMELAND MED BIRGIT LØKKE OG JESPER SIBERG

Tag Jeres børn, børnebørn eller naboens børn med til en spændende søndag eftermiddag på
Lindegaarden og hør, hvordan du kan lave musik inspireret af lyd der hele tiden er lige omkring dig.
Med Lydenes Hemmelige Verden sætter Timeland kunstnerisk fokus på vores daglige lydmiljø: Trafik,
mobiler, dyr, støj og meget andet, som vi er så vant til, at vi slet ikke tænker over det. Men hvad
sker der, når vi begynder at lytte? Og hvad med alt det, vi ikke hører? Og hvad med stilhed? De to
musikere Jesper Siberg og Birgit Løkke forvandler hverdagens lyde til musik. Flasker bliver til
lydlandskaber, møbler til slagtøj, bobler i et glas vand til en rytme, og undervejs vil eleverne opleve
lyd blive visualiseret på flere spændende måder, og komme til at lege med støj, stilhed og musik.

Billetter 25,- - køb dem i døren!
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FOLKEUNIVERSITETET
GUSTAV KLIMT
4 TIRSDAGE MED START 22. SEPTEMBER
Nu kan du kan glæde dig til, at du igen kan gå på Folkeuniversitetet på Lindegaarden!!

Også denne gang vil det være
mag.art. Tea Baark Mairey som giver
et indblik i den banebrydende
østriske art noveau kunstmaler
Gustav Klimt!
Hans billeder kredser om
lidenskaben, erotikken og døden.
Han er en af de helt store kunstnere
i Wien i perioden omkring 1900.
Kunsten var i opbrud, og en gruppe
kunstnerne ønskede frihed til at
udtrykke sig og søgte løsrivelse fra
den etablerede og konservative
kunstverden. Klimt var en
kontroversiel kunstner og førende
figur i etableringen af Secession i
1897, der åbnede for en progressiv
og international udstillings-praksis.
Wien var også byen, hvor psykoanalysens fader Sigmund Freud skrev
sin Drømmetydning, der undersøger
menneskets underbevidsthed og
seksualitet, temaer, som særlig Egon
Schiele og Oscar Kokoschka skulle
udforske. De kredsede om
dæmonerne i deres eget indre,
underbevidsthedens sorte kræfter og
seksualitetens drifter.
Hold: 1207
Startdato:
Tirsdag d. 22. september 2020
Slutdato:
Tirsdag d. 27. oktober 2020
Tidspunkt: Kl. 13:15 - 15:00
Varighed: 4 tirsdage
Sted: Kulturstedet Lindegaarden
Pris: Kr. 530,Læs mere og tilmeld dig på
Folkeuniversitetet HER
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FREDAG D. 25. SEPTEMBER KL. 19:30
LINDEGÅRDSKONCERT
CHRISTINA BJØRKØE OG SLAATTO TRIOEN
Christina Bjørkøe, klaver; Helge Slaatto, violin; Anette Slaatto, viola; Jonathan Slaatto, cello

Det er fantastiske oplevelser, som ligger og venter forude i årets Lindegaardskoncerter, som er
sammensat af Anette og Helge Slaatto. Store navne og store oplevelser, og som altid har du
mulighed for at spise middag inden koncerten. Se menuen HER
Programmet for den 1. koncert ser således ud:
Mozart: g-mol klaverkvartet K. 4781 for klaver, violin, bratsch og cello
l. Allegro, ll. Andante, lll. Rondeau
Rachel Yatzkan: Duo Tuf (komponeret til Anette og Helge Slaatto til en koncertturne til Færøerne,
som desværre blev aflyst grundetCoronakrisen)
Pause
Brahms: Klaverkvartet nr. 1 i g-mol op. 25 for klaver, violin, bratsch og cello
l. Allegro, ll. Intermezzo: Allegro ma non troppo, lll. Andante con moto, lV. Rondo alla Zingarese:
Presto.

Køb billetter HER
Læs mere om den kommende koncert HER
Lindegaardskoncerterne har med stor tak modtaget støtte fra William Demant Fonden, Augustinus
Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.
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Lær cirkus med Cirkus Panik!
Kom til cirkusskole på Kulturstedet Lindegaarden og prøv nye ting tre søndag i efteråret
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SØNDAG D. 27. SEPTEMBER KL. 14 -16
CIRKUS PANIK
CIRKUSSKOLE PÅ KULTURSTEDET LINDEGÅRDEN

Lær cirkus med
Cirkus Panik!
Kom til cirkusskole på Kulturstedet Lindegaarden og prøv nye ting
Nu inviterer Kulturstedet Lindegaarden børn og voksne til en cirkusworkshop med Cirkus Panik, en af
landets ældste cirkusskoler. Det er en uformelle cirkusskole, hvor i kan prøve kræfter med en række
af de klassiske cirkusdiscipliner, såsom jonglering, akrobatik, hulahop, ethjulede cykler og linedans.
Træd sammen med Cirkus Paniks cirkusinstruktører ind i manegen og oplev på egen krop cirkussets
gøglede univers.
Aldersgruppe: 4-400 år!
Vælg mellem
Søndag den 27. september, kl. 14-16
Søndag den 25. oktober, kl. 14-16 eller
Lørdag den 21. november, kl. 14-16.
Billetpris: 50 kr. pr. barn og 75 kr. pr. voksen (incl. gratis kaffe og saftevand)
Billetter købes her: HER
Læs om Cirkus Panik på Cirkus Panik eller på facebook
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SØNDAGS-MATINÉ
SØNDG D. 4. OKTOBER KL 15
BØRNETEATER - SNEDRONNINGEN

BØRNETEATER "SNEDRONNINGEN"
Kom og oplev en klassisk historie, som er bygget over H.C. Andersens eventyr Snedronningen spillet
af børn mellem 9 og 15 år fra Børneteaterakademiet Harlekin. Forestillingen byder på både
stemningsfulde og humoristiske scener og åbner en fantasiverden for publikum.
Du kan læse mere om Børnetaterakademiet Harlekins aktiviteter HER
Pris 150 kr og 75 kr for medlemmer af Lindegårdens venner.
Børn er gratis. Køb billetter HER
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ÅBEN SØNDAG D. 11. oktober 10 – 14
Kulturstedet Lindegaarden ville ikke stå smuk, nyrestaureret og
med blomster på bordet, hvis ikke det var for alle de fantastiske
frivillige, som bakker op og bidrager til at holde styr på det hele i
dagligdagen. Der er mange grupper og udvalg, og for nyligt blev
endnu en lille ny gruppe tilføjet: Kokkeholdet. Det skal bage
sommer- og vinterkage og lave frivilligmiddag to gange om året.
Den næste frivilligmiddag bliver torsdag d. 12. november.
Men en del af de frivillige kommer fast eller næsten fast til Åben
Søndag d. 2. søndag i alle måneder. Har du lyst til at være med
denne dag, så kom gerne fobi. Vi drikker morgenkaffe kl 9.30,
får et rundstykke, og går i gang kl 10. Frokosten er sandwich nu,
hvor vi skal tage grundigt vare på hinanden. På billedet ses
morgenfrue-høsten, fordi vi gemmer frø til næste år.

JUBILÆUMSSKRIFT 2010 – 2020
Har du lyst til at danne dig et indtryk af, hvordan Kulturstedet
Lindegaarden er blevet til, så har vi i sommer samlet historien fra
dag 1. til nu. Det var Marianne Hilton, som var med til at starte
det store projekt op, som fik den ideen, og Marianne havde
informationer fra ideer og møder liggende. Jubilæumsskriftet
beskriver milepælene på rejsen hen over dekaden, ligesom der i
skriftet er startet en registrant op, dels over fonde, som har
bidraget over årene, men også over bestyrelserne, sådan at vi
kan takke og hædre alle dem, som har bidraget dér undervejs.
Jubilæumsskriftet er blevet trykt i en mindre oplag, som I kan
afhente ved lejlighed på Lindegaarden, men det ligger også på
vores hjemmeside, hvor du kan se det lige HER

LEJE AF SALEN ELLER STUERNE
Det kan være, at du går og tænker på at samle alle dine venner,
til din runde dag, og hvis du ikke selv har plads, så kan du leje
Stuerne til 50 personer eller salen til 150 personer. Så hvis
tænker på at markere en mærkedag, samles med dine gamle
skolekamme- rater eller måske skal du giftes? – så kan let se på
vores hjemmeside om der er ledigt og booke eller reservere
datoen. Skriv til: book@kulturstedetlindegaarden.dk.

Venlig hilsen
Kulturstedet Lindegaarden
Jytte Kløve
Formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby 3.september 2020
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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CIRKUS PANIK, CIRKUSSKOLE PÅ LINDEGAARDEN
SØNDAG D.25. OKT. + D. 21. NOVEMBER
FOLKEUNIVERSITETET OM GUSTAV KLIMT.
TIRSDAGE – 2. FOREDRAG 27. OKTOBER
LIVESTREAMING, TANG SOM BÆREDYGTIG RÅVARE.
TIRSDAG D. 27. OKTOBER
LINDEGAARDSKONCERT MED ÅSTRAND/SALO DOUEN.
FREDAG D. 30. OKTOBER KL 19.30
ÅBEN SØNDAG D. 8. NOVEMBER 10-14
SØNDAGS-MATINÉ RÊVE BOHÈME, GYPSY JAZZ.
SØNDAG D. 8. NOVEMBER KL 15.00
LIVESTREAM FOREDRAG - SMAGEN AF ØL.
TIRSDAG D. 10. NOVEMBER KL 18.45
FRIVILLIGMIDDAG TORSDAG D. 12. NOVEMBER KL 18.00
Niels Halse Spritter stole af før en Matinée.

Kære Venner
På Lindegaarden har der nu være afholdt den endelige afleveringsforretning, som er slutningen på
det store restaureringsprojekt af de ydre rammer på Lindegaarden, og det kapitel, som har fyldt
virkelig meget for både Lindegaardens Fond og særligt for byggeudvalget, er nu ved vejs ende.
Foran os ligger flere nye projekter, som vi arbejder på at få ført ud i livet. De handler blandt andet
om handikapfaciliteter, sådan som lovgivningen foreskriver. Det bliver for de frivillige endnu et
større projekt, hvor der blandt andet skal bygges om ved kontoret i Stuerne, men vi ønsker os også
en rampe med plateau udenfor Stuerne og Salen, hvorved vi i samme åndedrag kan få etableret en
lille scene. Det er et af de nye mål, og et andet er at forbedre akustikken i Salen for de mange
koncerter, som afholdes på Lindegaarden. Dette og flere andre visioner er i støbeskeen, og vi
glæder os til at se det ske i fremtiden.
Imens er der er mange ting man kan gruble over netop nu hvor
pandemien hænger tungt over os. Vi spritter af, og retter ind efter
myndighedernes retningslinjer, som fx bevirker, at vi blot kan være
25 personer i Stuerne og kun 50 i Salen.
Men der er heldigvis også mange ting, som man kan glæde sig over,
som er lette, sprudlende, livsbekræftende og vidunderlige, og det er
at være sammen om oplevelser, som kan inspirere og give ny energi,
som fx de arrangementer, som du kan opleve på Lindegaarden i
dette efterår særligt for børn. Her for nylig kunne børn og dem, der
elsker børn, lære hvordan man kan spille på en æggedeler eller en
plasticslange. Vi har også for kort tid siden haft besøg af
Harlekinakademiet, hvor ukrainske børn og unge spillede teater –
Snedronningen – for os. Og allerede d. 25. oktober kan du igen tage
børn, børnebørn eller naboens unger med til Cirkusskole: Det er
rigtig sjovt, at børnene kan lære at lave ”sturt – sturt nummer”.
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SØNDAG D. 25. OKTOBER KL. 14 -16 (og igen lørdag d. 21. november)
CIRKUS PANIK
CIRKUSSKOLE PÅ KULTURSTEDET LINDEGÅRDEN: Aldersgruppen: 4 – 400 år

Lær cirkus med Cirkus Panik!
Kom til cirkusskole på Kulturstedet Lindegaarden og prøv nye ting tre søndag i efteråret

Nu inviterer Kulturstedet Lindegaarden
børn og voksne til en cirkusworkshop
med Cirkus Panik, en af landets ældste
cirkusskoler. Det er en uformel
cirkusskole, hvor I kan prøve kræfter
med en række af de klassiske
cirkusdiscipliner, såsom jonglering,
akrobatik, hulahop, ethjulede cykler og
linedans.
Træd sammen med Cirkus Paniks
cirkusinstruktører ind i manegen og
oplev på egen krop cirkussets gøglede
univers.
Aldersgruppe: 4-400 år!
Vælg mellem
Søndag den 25. oktober, kl. 14-16 eller
Lørdag den 21. november, kl. 14-16.
Billetpris: 50 kr. pr. barn og 75 kr. pr.
voksen (incl. gratis kaffe og saftevand)

Billetter købes her: HER
Læs om Cirkus Panik på:
Cirkus Panik eller på facebook
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FOLKEUNIVERSITETET
GUSTAV KLIMT
TIRSDAG D. 27. OKTOBER KL 13:15 - 15:00
Det andet ud af 4 foredrag – alle på tirsdage, og sammen tidspunkt.
Nu kan du kan glæde dig til, at du igen
kan gå på Folkeuniversitetet på
Lindegaarden!!
Også denne gang vil det være mag.art.
Tea Baark Mairey som giver et indblik
i den banebrydende østriske art noveau
kunstmaler Gustav Klimt!
Hans billeder kredser om lidenskaben,
erotikken og døden. Han er en af de
helt store kunstnere i Wien i perioden
omkring 1900. Kunsten var i opbrud, og
en gruppe kunstnerne ønskede frihed til
at udtrykke sig og søgte løsrivelse fra
den etablerede og konservative
kunstverden. Klimt var en kontroversiel
kunstner og førende figur i etableringen
af Secession i 1897, der åbnede for en
progressiv og international udstillingspraksis. Wien var også byen, hvor
psykoanalysens fader Sigmund Freud
skrev sin Drømmetydning, der
undersøger menneskets
underbevidsthed og seksualitet,
temaer, som særlig Egon Schiele og
Oscar Kokoschka skulle udforske. De
kredsede om dæmonerne i deres eget
indre, underbevidsthedens sorte
kræfter og seksualitetens drifter.
Hold: 1207
Startdato:
Tirsdag d. 22. september 2020
Slutdato:
Tirsdag d. 27. oktober 2020
Tidspunkt: Kl. 13:15 - 15:00
Varighed: 4 tirsdage
Sted: Kulturstedet Lindegaarden Pris:
Kr. 530,Læs mere og tilmeld dig på Folkeuniversitetet HER
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FOLKEUNIVERSITETET

TANG - LIVESTREAM FOREDRAG
TIRSDAG D. 27. OKTOBER KL. 19 - 21. MØDETID KL. 18:45

I STUERNE

Seniorforsker i marin økologi Annette Bruhn, Aarhus Universitet, fortæller om livet under havets
overflade, hvor tang danner spektakulære undersøiske skove, som er vigtige for livet i havet og
klimaet på kloden. Ny forskning viser, at tang også kan bidrage til at løse fremtidens udfordringer
inden for sundhed, fødevarer, klima og miljø.
Gratis adgang. Der kan købes kaffe/te og vin.
Bestil en gratis adgangsbillet HER
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ÅBEN SØNDAG D. 8. november 10 – 14
Mon I har været forbi Lindegaarden på det seneste? Hvis ikke, så kan I glæde jer særligt til at
bemærke to ting. Den ene er det nye bed rundt om flagstangen, hvor de mange stauder, som vi har
fået forærende, gror så hjemmevant, takket være blandt andet Lone Thun, som har vandet i den
tørre tid, men også Vibeke Funch, som kommer forbi og ”snakker med dem”. Og her forleden blev
der rodfræset for stubbe og den vildtvoksende kirsebærlauerbær, som har vokset der. Så i
fremtiden vil flagstangen stå stout omkranset af det runde bed midt i græsplænen.
Vi fik en fortælling fortalt for nylig, som handlede om, at i 1864, hvor vi havde tabt så meget, da
opfordrede man danskerne til at sætte flagstænger op og anlægge bede rund omkring disse. Med
denne nye viden lægger Lindegaardens bondegårdshave sig smukt ind i en gammel tradition.
Kulturstedet Lindegaarden ville ikke stå smukt, nyrestaureret og med blomster på bordet, hvis ikke
det var for alle de fantastiske frivillige, som bakker op og bidrager til at holde styr på det hele i
dagligdagen. Har du lyst til at være med, så kan du tilmelde dig til den næste frivilligmiddag torsdag
d. 12. november. (se nedenfor)
Der er mange frivillige, som kommer fast eller næsten fast til Åben Søndag d. 2. søndag i alle
måneder. Har du lyst til at være med denne dag, så kom gerne fobi. Vi drikker morgenkaffe kl. 9.30,
får et rundstykke, og går i gang kl. 10. Frokosten er sandwich nu, hvor vi skal tage grundigt vare på
hinanden. Der er ingen tilmelding – kom blot forbi.
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LINDEGÅRDSKONCERT
DUO ÅSTRAND OG SALO
FREDAG D. 30. OKTOBER KL. 19:30
Ved koncerten spilles der bl.a. musik af Hans Abrahamsen og Carl Nielsen.
Se mere om koncerten HER

Duo Åstrand/Salo Christina Åstrand og Per Salo har spillet sammen i over 20 år og har et
omfattende repertoire, som spænder fra J.S. Bach til den helt nye musik. Dansk musik har en stor
plads i begge musikeres hjerte, og et af deres mål er at udbrede kendskabet til dansk musik både i
og udenfor Danmark. Christina Åstrand og Per Salo er begge ansat i DR Symfoni Orkestret – som
henholdsvis koncertmester og som pianist/organist. Herudover er begge musikere yderst aktive som
solister og kammermusikere, og de optræder ved mange festivaler og koncerter over det meste af
Europa. Christina Åstrand (f. 1969).
Det er muligt at købe en buffet kl. 18 inden koncerten.
Køb billetter HER
Lindegaardskoncerterne har med stor tak modtaget støtte fra William Demant Fonden, Augustinus
Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.
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SØNDAGS-MATINÉ
SØNDG D. 8. NOVEMBER KL 15
RÊVE BOHÈME - GYPSY JAZZ
Line-up: Guitarer: Jens Fuglsang og Robert Pilgaard, mundharmonika: Finn Poulsen, bas: Jesper Riis
PRIS: Kr. 150,-. Medl. af Vennerne kr. 75,- Børn gratis.
Køb billetterne på www.kulturstedetlindegaarden.dk, eller ved døren på dagen, hvor
naturligvis alle coronakrav overholdes, med reduceret billetantal, god plads, håndsprit osv.

Til alle tider har det været et godt kneb fra komponisters side at gribe til landets folkloristiske
tradition for at tilføje musikken et element af friskhed, et strejf af djærv folkelighed hentet ind fra de
lokale musikalske rødder. Tænk blot på Smetanas bøhmiske klange og motiver i det store værk ”Die
Moldau”, eller Edward Griegs folketone-kompositioner, der dufter af grannåle, høslæt og sød
romantik i den bløde svenske natur. Det er ikke anderledes indenfor jazzmusikken, hvor musikere og
komponister gennem tiderne har eksperimenteret med klange og former og beriget jazzmusikken
med rytmer og ’feeling’ f.eks. fra Brasilien som hos Stan Getz og Gilberto Gil, med elementer fra
hele verden som i Pierre Dørges Jungle Orchestra, eller som denne søndag med kvartetten Rêve
Bohème fra den fyrige og melankolske sigøjnermusik, som den legendariske guitarist Jango
Reinhardt gjorde til sit kendemærke.
Netop denne fyrige kombination af jazzelementer og sigøjnermusikkens eksotiske skalaer og
melodier kan man opleve søndag d. 8. november på Kulturstedet Lindegaarden i Bondebyen i
Lyngby, når Gypsy Jazz kvartetten Rêve Bohème med deres smittende spilleglæde, akustiske sound
og farverige musik indtager scenen. Karakteristisk er sigøjner jazz en akustisk jazzmusikform kun
for strenge, dvs. guitarer og bas, og her også mundharmonika, men uden trommer, klaver og
blæsere. Rêve Bohème debuterede i Paris i 1998 på Gypsy Jazz-restauranten Bistro d´Eustache og
har de sidste mange år turneret i Europa og været aktive i det
danske og internationale Gypsy Jazz miljø. Hør lige HER og nu, hvor fantastisk den gruppe lyder!
Matinéerne har med stor TAK modtaget støttet fra: Knud Højgaards Fond og Lyngby-Taarbæk
Kommunes Kulturfond.
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LIVESTREAM FOREDRAG
TIRSDAG D. 10. NOVEMBER KL. 19:00 - 21:30. MØDETID KL. 18:45
SMAGEN AF ØL

Brygmester Zoran Gojkovic og Erik Lund, Carlsberg Laboratorium fortæller om gærens betydning for
øllets aroma, om maltens indflydelse på farve, smag og smagsholdbarhed og om humlens rolle som
smags- og aromagiver. Under foredraget får du serveret små smagsprøver på fem udvalget øltyper!
PRIS 30 KR. som betaling for smagsprøverne (betales kontant eller MobilePay ved døren).
Bestil gratis adgangsbillet HER
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Til Lindegaardens Venner, deres naboer og naboers naboer, frivillige og dem, som har lyst til at
bakke op og gi’ en hånd med på Kulturstedet Lindegaarden i fremtiden:

INVITATION
FRIVILLIG-MIDDAG TORS. D. 12. NOVEMBER KL 18 I STUERNE
TILMELDING SENEST d. 9. november: jytte@kulturstedetlindegaarden.dk

Det vil glæde VENNERNE at se alle frivillige, som har bakket op omkring Kulturstedet Lindegaarden
til en hyggelig aften i Stuerne, hvor vi serverer en lille corona-tilrettelagt middag.
I er alle velkomne til at tage en ven med, eller naboen, søsteren, broren, onklen eller én, som I har
lyst til at dele oplevelser med på Kulturstedet Lindegaarden. Vi glæder os meget til at dele en aften
med hinanden, hvor der ikke er noget program, men blot hyggeligt samvær. Men, udover det
hyggelige selskab, så har vi bruge for flere hænder i fremtiden bla.:
HANDY MÆND/KVINDER OG IT- + INSTAGRAM-EKVILIBRISTER
Vi glæder os til at høre, om du har lyst til at være med til en hyggelig aften ”under det nye stråtag”.
Meld dig til ved at skrive til Jytte Kløve senest 9. nov.: <jytte@kulturstedetlindegaarden.dk>
DET ER FRIVILLIGT AT TAGE EN FRIVILLIG MED!
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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 til 25 gæster (udenfor
covid-19 tiden er det 50 personer), eller du kan leje Salen til 50 personer (udenfor covid-19 tiden er
det 150 personer).
Så hvis du tænker på at markere en mærkedag, 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.

Venlig hilsen
Jytte Kløve – formand
Kulturstedet Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby 20. oktober 2020
SE HER NEDENUNDER SAMTLIGE ARRANGEMENTER FOR 2. HALVDEL AF 2020
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Kongens Lyngby 14. oktober 2020
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2. NYHEDSBREV I OKTOBER – I ANLEDNING AF CORONA RESTRIKTIONER

•
•
•
•
•
•
•

LINDEGAARDSKONCERT MED ÅSTRAND/SALO DOUEN.
FREDAG D. 30. OKTOBER KL 19.30 – uden buffet
LIVESTREAM FOREDRAG – DYBHAVET – NYT FRA EN UKENDT VERDEN.
TIRSDAG D. 3. NOVEMBER KL. 18:45
ÅBEN SØNDAG D. 8. NOVEMBER 10-14 – maksimalt 10 frivillige
SØNDAGS-MATINÉ RÊVE BOHÈME, GYPSY JAZZ.
SØNDAG D. 8. NOVEMBER KL 15.00 og Kl. 16.20
LIVESTREAM FOREDRAG - SMAGEN AF ØL.
TIRSDAG D. 10. NOVEMBER KL 18.45
FRIVILLIGMIDDAG TORSDAG D. 12/11 ER UDSKUDT TIL
TORSDAG DEN 7. JANUAR 2021 kl. 18.
CIRKUS PANIK, CIRKUSSKOLE PÅ LINDEGAARDEN
SØNDAG D. 21. NOVEMBER

Kære Venner – i tiden lige nu
Når noget er skidt, så er der altid mulighed for at vende blikket og se på, om der mon kunne være
noget godt i sammenhængen. Hvad corona angår, så er det et 1. klasses trist element i vores
tilværelse. Dog mens vi indskrænker vores aktiviteter i mange sammenhænge, så skaber vi rum til
fordybning inden i os selv. Der bliver skabt ro og plads til, at når vi så endelig går ud, så oplever vi
mange ting med skærpede sanser. Derfor er det med stor glæde at vi kan fortælle, at der er

1 Lindetræet skifter lige nu ”den grønne kjole ud med en gul”.
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adskillige af Kulturstedet Lindegaardens arrangementer, som stadig kan finde sted, blot vi iagttager
myndighedernes anbefalinger.
SALEN ARRANGEMENTER:
Man må til arrangementer være 78 personer i salen forudsat at alle bærer mundbind, fra de
ankommer til de sætter sig ned på stole, som er placeret med afstand. Når folk har sat sig, må man
tage sit mundbind af, hvis man ønsker det, men man kan naturligvis også beholde det på.
SALEN UDLEJNING
Det er ikke muligt at afholde selskaber med spisning pga. forsamlings restriktionerne på 10
personer. Men det er muligt at afholde møder workshops mm under forudsætning af, at man
overholder de ovenstående regler.
STUERNE ARRANGEMENTER
Man må til arrangementer være 25 personer i Stuerne forudsat at alle bærer mundbind, fra de
ankommer til de sætter sig ned på stole, som er placeret med afstand. Når folk har sat sig, må man
tage sit mundbind af, hvis man ønsker det, men man kan naturligvis også beholde det på.
STUERNE UDLEJNING
Det er ikke muligt at afholde selskaber med spisning pga. forsamlings restriktionerne på MERE END
10 personer. Men det er muligt at afholde møder workshops mm under forudsætning af, at man
overholder de ovenstående regler.
VORES EGNE ARRANGEMENTER
Med få undtagelser bliver foredrag, streaming og koncerter fortsat afholdt, hvor vi tager hånd om de
nye restriktioner. Dog har Lindegaards-koncerterne meldt ud, at de ikke vil tilbyde middag før
koncerterne indtil videre.
FRIVILLIG MIDDAGEN ER UDSKUDT TIL D. 7. JANUAR 2021
På grund af forsamlings restriktionerne udskydes frivillig middagen til efter jul til torsdag d. 7.
januar 2021. Vi håber, at det vil være muligt at afholde den hyggelige middag til den tid, hvor der
forhåbentlig er en nedadgående smittekurve.
ÅBEN SØNDAG d. 8. NOVEMBER 10 -14 - TILMELDING
Vi kan mødes denne søndag, men blot 10 frivillige. Derfor beder vi om at skrive til os, om I har lyst
til at komme forbi og være med.

KONTORET
Mens hele denne redelighed står på, holder kontoret på
Lindegaarden åbent som sædvanligt. Vi bærer mundbind,
spritter af og byder dig velkommen indenfor, hvad enten du
gerne vil ind og se Lindegaarden eller du skal hente en nøgle
til Stuerne eller Salen til dit kommende arrangement:
Mandag 10 -12.
Tirsdag 18 .20 og
Torsdag 17 -19.
Når du kommer fobi her i den kommende tid på kontoret vil du nogle af dagene kunne møde duften
af nybagte småkager.
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LIVESTREAM FOREDRAG
TIRSDAG D. 3. NOVEMBER KL. 19:00 - 21:30. MØDETID KL. 18:45

DYBHAVET - NYT FRA EN UKENDT VERDEN
Professorer i biokemi Bo Barker Jørgen og Ronnie N. Glud beretter om, at forskere har fundet
uventet liv på de største havdybder og dybt i havbunden. Hør om organismer der er tilpasset det
ekstreme tryk. Og hør om bakterier i havbunden som har generationstider på tusinder af år og som
er afgørende for livsforholdene på Jorden.

Gratis adgang. Der kan købes kaffe/te og vin.
Bestil en gratis adgangsbillet HER
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ÅBEN SØNDAG D. 8. november 10 – 14
TILMELDING:
Vi kan højst være 10 personer, så tilmeld dig til jytte@kulturstedetlindegaarden.dk Mon I har været forbi Lindegaarden på det seneste? Hvis ikke, så kan I glæde jer særligt til at
bemærke to ting. Den ene er det nye bed rundt om flagstangen, hvor de mange stauder, som vi har
fået forærende, gror så hjemmevant, takket være blandt andet Lone Thun, som har vandet i den
tørre tid, men også Vibeke Funch, som kommer forbi og ”snakker med dem”. Og her forleden blev
der rodfræset for stubbe og den vildtvoksende kirsebærlauerbær, som har vokset der. Så i
fremtiden vil flagstangen stå stout omkranset af det runde bed midt i græsplænen.
Vi fik en fortælling fortalt for nylig, som handlede om, at i 1864, hvor vi havde tabt så meget, da
opfordrede man danskerne til at sætte flagstænger op og anlægge bede rund omkring disse. Med
denne nye viden lægger Lindegaardens bondegårdshave sig smukt ind i en gammel tradition.
Kulturstedet Lindegaarden ville ikke stå smukt, nyrestaureret og med blomster på bordet, hvis ikke
det var for alle de fantastiske frivillige, som bakker op og bidrager til at holde styr på det hele i
dagligdagen. Har du lyst til at være med, så kan du tilmelde dig til den næste frivilligmiddag torsdag
d. 12. november. (se nedenfor)
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Der er mange frivillige, som kommer fast eller næsten fast til Åben Søndag d. 2. søndag i alle
måneder. Har du lyst til at være med denne dag, så kom gerne fobi. Vi drikker morgenkaffe kl. 9.30,
får et rundstykke, og går i gang kl. 10. Frokosten er sandwich nu, hvor vi skal tage grundigt vare på
hinanden. Der er ingen tilmelding – kom blot forbi.
LINDEGÅRDSKONCERT
DUO ÅSTRAND OG SALO
FREDAG D. 30. OKTOBER KL. 19:30
Ved koncerten spilles der bl.a. musik af Hans Abrahamsen og Carl Nielsen.

DET ER IKKE MULIGT AT BESTILLE BUFFET FØR KONCERTEN
Se mere om koncerten HER
Duo Åstrand/Salo Christina Åstrand og Per Salo har spillet sammen i over 20 år og har et
omfattende repertoire, som spænder fra J.S. Bach til den helt nye musik. Dansk musik har en stor
plads i begge musikeres hjerte, og et af deres mål er at udbrede kendskabet til dansk musik både i
og udenfor Danmark. Christina Åstrand og Per Salo er begge ansat i DR Symfoni Orkestret – som
henholdsvis koncertmester og som pianist/organist. Herudover er begge musikere yderst aktive som
solister og kammermusikere, og de optræder ved mange festivaler og koncerter over det meste af
Europa. Christina Åstrand (f. 1969).
Køb billetter HER
Lindegaardskoncerterne har med stor tak modtaget støtte fra William Demant Fonden, Augustinus
Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.
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SØNDAGS-MATINÉ
SØNDG D. 8. NOVEMBER KL 15 og KL 16.20 – ALTSÅ 2 KONCERTER !
RÊVE BOHÈME - GYPSY JAZZ
Line-up: Guitarer: Jens Fuglsang og Robert Pilgaard, mundharmonika: Finn Poulsen, bas: Jesper Riis
PRIS: Kr. 150,-. Medl. af Vennerne kr. 75,- Børn gratis.
Køb billetterne på www.kulturstedetlindegaarden.dk, eller ved døren på dagen, hvor
naturligvis alle coronakrav overholdes, med reduceret billetantal, god plads, håndsprit osv.

Til alle tider har det været et godt kneb fra komponisters side at gribe til landets folkloristiske
tradition for at tilføje musikken et element af friskhed, et strejf af djærv folkelighed hentet ind fra de
lokale musikalske rødder. Tænk blot på Smetanas bøhmiske klange og motiver i det store værk ”Die
Moldau”, eller Edward Griegs folketone-kompositioner, der dufter af grannåle, høslæt og sød
romantik i den bløde svenske natur. Det er ikke anderledes indenfor jazzmusikken, hvor musikere og
komponister gennem tiderne har eksperimenteret med klange og former og beriget jazzmusikken
med rytmer og ’feeling’ f.eks. fra Brasilien som hos Stan Getz og Gilberto Gil, med elementer fra
hele verden som i Pierre Dørges Jungle Orchestra, eller som denne søndag med kvartetten Rêve
Bohème fra den fyrige og melankolske sigøjnermusik, som den legendariske guitarist Jango
Reinhardt gjorde til sit kendemærke.
Netop denne fyrige kombination af jazzelementer og sigøjnermusikkens eksotiske skalaer og
melodier kan man opleve søndag d. 8. november på Kulturstedet Lindegaarden i Bondebyen i
Lyngby, når Gypsy Jazz kvartetten Rêve Bohème med deres smittende spilleglæde, akustiske sound
og farverige musik indtager scenen. Karakteristisk er sigøjner jazz en akustisk jazzmusikform kun
for strenge, dvs. guitarer og bas, og her også mundharmonika, men uden trommer, klaver og
blæsere. Rêve Bohème debuterede i Paris i 1998 på Gypsy Jazz-restauranten Bistro d´Eustache og
har de sidste mange år turneret i Europa og været aktive i det
danske og internationale Gypsy Jazz miljø. Hør lige HER og nu, hvor fantastisk den gruppe lyder!
Matinéerne har med stor TAK modtaget støttet fra: Knud Højgaards Fond og Lyngby-Taarbæk
Kommunes Kulturfond.
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LIVESTREAM FOREDRAG
TIRSDAG D. 10. NOVEMBER KL. 19:00 - 21:30. MØDETID KL. 18:45

SMAGEN AF ØL
Brygmester Zoran Gojkovic og Erik Lund, Carlsberg Laboratorium fortæller om gærens betydning for
øllets aroma, om maltens indflydelse på farve, smag og smagsholdbarhed og om humlens rolle som
smags- og aromagiver. Under foredraget får du serveret små smagsprøver på fem udvalget øltyper!
PRIS 30 KR. som betaling for smagsprøverne (betales kontant eller MobilePay ved døren).
Bestil gratis adgangsbillet HER

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
www.kulturstedetlindegaarden.dk - Mail: Info@kulturstedetlindegaarden.dk

Side 7/12

NYHEDSBREV 28. oktober 2020

Til Lindegaardens Venner, deres naboer og naboers naboer, frivillige og dem, som har lyst til at
bakke op og gi’ en hånd med på Kulturstedet Lindegaarden i fremtiden:
FRIVILLIGMIDDAG:
FLYTTET TIL TORSDAG D. 7. JANUAR 2021 - KL 18 I STUERNE
TILMELDING SENEST d. 5. januar 2021: jytte@kulturstedetlindegaarden.dk

Det vil glæde VENNERNE at se alle frivillige, som har bakket op omkring Kulturstedet Lindegaarden
til en hyggelig aften i Stuerne, hvor vi serverer en lille corona-tilrettelagt middag.
I er alle velkomne til at tage en ven med, eller naboen, søsteren, broren, onklen eller én, som I har
lyst til at dele oplevelser med på Kulturstedet Lindegaarden. Vi glæder os meget til at dele en aften
med hinanden, hvor der ikke er noget program, men blot hyggeligt samvær. Men, udover det
hyggelige selskab, så har vi bruge for flere hænder i fremtiden bla.:
HANDY MÆND/KVINDER OG IT- + INSTAGRAM-EKVILIBRISTER
Vi glæder os til at høre, om du har lyst til at være med til en hyggelig aften ”under det nye stråtag”.
Meld dig til ved at skrive til Jytte Kløve senest 5. januar: <jytte@kulturstedetlindegaarden.dk>
DET ER FRIVILLIGT AT TAGE EN FRIVILLIG MED!

SØNAG D. 21. NOVEMBER KL. 14 -16
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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CIRKUS PANIK
CIRKUSSKOLE PÅ KULTURSTEDET LINDEGÅRDEN: Aldersgruppen: 4 – 400 år
LØRDAG D. 21. NOVEMBER 14 - 16

Lær cirkus med Cirkus Panik!
Kom til cirkusskole på Kulturstedet Lindegaarden og prøv nye ting.
Det er sidste chance i denne omgang til at komme på cirkusskole.

Nu inviterer Kulturstedet Lindegaarden
børn og voksne til en cirkusworkshop
med Cirkus Panik, en af landets ældste
cirkusskoler. Det er en uformel
cirkusskole, hvor I kan prøve kræfter
med en række af de klassiske
cirkusdiscipliner, såsom jonglering,
akrobatik, hulahop, ethjulede cykler og
linedans.
Træd sammen med Cirkus Paniks
cirkusinstruktører ind i manegen og oplev
på egen krop cirkussets gøglede univers.
Aldersgruppe: 4-400 år!
Lørdag den 21. november, kl. 14-16.
Billetpris: 50 kr. pr. barn og 75 kr. pr.
voksen (incl. gratis kaffe og saftevand)

Billetter købes her: HER
Læs om Cirkus Panik på:
Cirkus Panik eller på facebook
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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 til 25 gæster (udenfor
covid-19 tiden er det 50 personer), eller du kan leje Salen til 78 personer (udenfor covid-19 tiden er
det 150 personer).
Så hvis du tænker på at markere en mærkedag, 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.

Måske skal du fejrer en ganske særlig dag i fremtiden?
Venlig hilsen
Jytte Kløve – formand
Kulturstedet Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby 27. oktober 2020
SE HER NEDENUNDER SAMTLIGE ARRANGEMENTER FOR 2. HALVDEL AF 2020
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NYHEDSBREV I DECEMBER 2020 – I DEN STILLE JULETID
•
•

ÅBEN SØNDAG D. 13. DECEMBER 10-14 – maksimalt 10 frivillige
KONTORET HOLDER ÅBENT TIL OG MED D. 17. DECEMBER

Kære Venner – i den stille juletid
Det er helt paradoksalt, at måtte skrive at juletiden er stille. Men sådan bliver det i 2020, hvor vi
netop har hørt fra statsministeren, at nu skal det samlede kulturliv ned – året ud. Det er dybt
frustrerende for os på Kulturstedet Lindegaarden ikke at skulle møde Jer alle til koncerter, matinéer
og foredrag - med hjerter i vinduerne, nissehuer og åbne arme, som vi havde glædet os til. Vi havde
endda overvejet at sætte røde sløjfer på håndspritten. Men ikke nu, hvor vi, sammen med alle andre
kulturinstitutioner, må aflyse alle arrangementer her i december.
Vi kan ikke gøre så meget ved det lige her og nu, men vi følger udviklingen omkring corona
restriktionerne, og vil melde ud til Jer, så snart det vil være muligt at se en lille sprække i
mulighederne for at åbne op igen for mere end 10 personer.

Vi stod ellers klar med nissehuer og julemundbind

Der var ellers lagt op til julestemning, da Kulturstedets mesterfotograf Rolf Aagaard-Svendsen tog
billedet af ”nisserne”: Lone Helweg, Lone bang Hemmets barnebarn Lerke, Grete Hansen, Bo Krogh
og Lone Bang Hemmeth.
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SALEN ARRANGEMENTER:
Alle arrangementer er aflyst foreløbig indtil d. 3. januar 2021.
SALEN UDLEJNING
Det er ikke muligt at afholde selskaber med spisning pga. forsamlings restriktionerne på mere end
10 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. 3. januar 2021.
STUERNE UDLEJNING
Det er ikke muligt at afholde selskaber med spisning pga. forsamlings restriktionerne på mere end
10 personer. Men det er muligt at afholde møder workshops mm under forudsætning af, at man
overholder de ovenstående regler.
FRIVILLIG MIDDAGEN ER UDSKUDT TIL DET FØRSTE SIKRE TIDSPUNKT I 2021
Desværre må vi se i øjnene, at det vil være vanskeligt at afholde frivillig-middag d. 7. januar. Vi
melder ud, hvornår det kan blive efter d. 3. januar 2021.
ÅBEN SØNDAG d. 13. DECEMBER 10 -14 - TILMELDING
Vi kan mødes denne søndag, men blot 10 frivillige. Derfor beder vi om at skrive til os, om I har lyst
til at komme forbi og være med. Skriv til: jytte@kulturstedetlindegaarden.dk – hvis du har lyst til at
være med blandt de 10 seje frivillige.
KONTORET
Mens hele denne redelighed står på, holder kontoret på Lindegaarden juleåbent til og med:
torsdag d 17. december 17 - 19.
Vi bærer mundbind, spritter af og byder dig velkommen indenfor, hvis du går med tanker om, at når
”det hele er ovre” så vil du samle alle vennerne på Lindegaarden. Vær velkommen:
Mandag d. 14. december 10 -12.
Tirsdag 15. december 18 -20
Torsdag d. 17. december 17 -19.
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 til 25 gæster (udenfor
covid-19 tiden er det 50 personer), eller du kan leje Salen til 78 personer (udenfor covid-19 tiden er
det 150 personer).
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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Kulturstedet Lindegaardens Venner vil gerne ønsk alle en stille, rolig og hjerteligt vidunderlig jul.
Venlig hilsen
Jytte Kløve – formand
Kulturstedet Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby 8. december 2020
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NYTÅRSBREV OM DRØMME 2020
Kære Lindegaardens Venner
Det er når man drømmer, at ideerne opstår, og på Kulturstedet Lindegaarden har vi i 2020 kunnet
fejre 10 års jubilæum for opfyldelsen af en vision, som opstod i hjertet på Bondebylaugets formand
Niels Friderichsen. Her en dekade efter er det tid til at dvæle ved, hvor fantastisk det er, at et
menneske kan ane en vej for et projekt, som nu er blevet til virkelighed. Det har kostet rigtig
mange overvejelser, møder og diskussioner at kommer hertil, foruden det bjerg af timer, som rigtig
mange engagerede frivillige har lagt i projektet. Der er god grund til at sende en stor TAK til alle
dem, som har bidraget, og som har været med til at løfte Kulturstedet Lindegaarden ind i nutiden.
Da Formanden for Fonden Kulturstedet Lindegaarden tog det første spadestik til restaureringen af
Lindegaardens ydre i sommeren 2019, var der INGEN, som havde forestillet sig, at den lange
rejsen skulle lande her, hvor vi står nu. Vi havde drømt om, at når Kulturstedet først var blevet
sikret, både hvad selve bygningen angår, men også med hensyn til tilrettelæggelse af den kulturelle
profil, så kickstartedes rejsen ud mod øget aktivitet og udbredelsen af kendskab til Kulturstedet.

Men sådan er det ikke gået, for de udfordringer, vi alle står med på grund af corona, var der ingen
der havde med i drømmen. Vi har her i slutningen af 2020 måttet indskrænke alle aktiviteter. Det
handler både om udlejningen af Salen og Stuerne, men også om det egentlige formål: At kunne
byde alle indenfor til aktiviteter og arrangementer, som er det stof, som Kulturstedet Lindegaarden
væver på, sådan at vi alle bliver styrket og af de følelser og den fantasi, som kunstnere og
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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videnskabsfolk beriger os med. Kulturstedet Lindegaardens arrangementer og aktiviteter gennem de
10 år er som en rulle tekstil, der, når man ruller den ud, har et mønster, der har fået stadig flere
farer og et mere inspirerende motiv og budskab.
Vi har mange kræfter, vi har mange fantastiske frivillige, som bakker op omkring Kulturstedet
Lindegaarden, og vi vil meget gerne være i stand til at fortsætte med at udvikle vores profil med
oplevelser til borgere fra fjerne og nær.
Det bliver ikke let at få det hele til at hænge sammen, når det, vi er i stand til at skabe, ikke kan
føres ud i livet på grund af den alt om sig gribende virus. Men vi ser frem til d. 3. januar, hvor
statsminister Mette Frederiksen melder ud, hvordan vi skal forholde os i den nære fremtid.
I tiden, hvor alt står stille, støber vi kuglerne til det nye år 2021, lægge planer og tænker nye ideer
ind i vores program, og der bliver masser at glæde sig til.
JULEHILSEN FRA FONDENS FORMAND ROLF AAGAARD-SVENDESEN
Mens vi sidder her og tænker, har fondens formand Rolf Aagaard-Svendsen været oppe på loftet i
Søndre Længe, og se lige her hvad Rolf fortæller, citat:

”Julefreden har sænket sig over Lindegaarden. På denne Juledag har solen skinnet på stråtaget, som
nu kun er oplyst af månens stråler. Foto: Rolf Aagaard-Svendsen.
Alt er stille, her er ikke en sjæl, og dog, I husker nok at Lindegaarden fik en ny beboer ved
indvielsen den 19. juni. Gårdnissen Niels Gaardbo, som flyttede hertil fra Horsemosegaard på
Djursland og flyttede op på loftet i Søndre længe. Forsamlingsloftet, som han har omdøbt det til.
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Her er et billede fra den gang forsamlingsloftet var på 50 kort før han flyttede ind.
For tiden er det på 10, og Niels Gaardbo ville egentlig
foretrække at det blot var på 1. Han har dog fundet sig
vældig godt til rette, så godt at han nu har skiftet navn
til Niels Lindegaardbo eller for at være helt korrekt
Niels S. Lindegaardbo. Hvor S.’et kommer fra har sin
helt egen historie, men den må I vente med til en
anden gang. Men altså, som I jo godt ved, gårdnisser
er meget nøjsomme, og de har det bedst med at være
selv og ikke blive forstyrret i hverdagen. Hvis man
iagttager det og i øvrigt behandler dem godt, så gør
gårdboen sit til at passe på gården og bringe held og
velstand. Man skal bare sørge for at kræse lidt for dem
til højtiderne – ikke mindst til julen. Hvis man ikke kan
leve op til det, kan de blive sure, og så går det ilde.
Derfor listede min datter, Astrid, og jeg op med et godt
fad risengrød med kanel og en smørklat smør på samt
en Holgers Juleøl. Der var meget mørkt deroppe, og vi
kunne ikke se nogen Niels S. Lindegaardbo, men vi tog
et billede for at kunne dokumentere, at vi havde været
der med risengrøden, hvis der skulle komme klager.

Endnu en gang Glædelig Jul og Godt Nytår.

Da vi kom hjem og studere billedet nærmere,
opdagede vi, at han allerede havde set, hvad der var
gang i. Han ser meget veltilfreds ud, så jeg tror, at han
bliver her og passer på Lindegaarden. Det skal nok
blive et godt 2021.

Bedste hilsner
Rolf Aagaard-Svendsen” – citat slut.
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Her på én af de allersidste dage af 2020 er blot tilbage at sige rigtig mange tak for al den støtte og
opbakning, som I har vist Kulturstedet Lindegaarden i 2020. Om lidt kaster vi os forventningsfuldt
ind i 2021 – og vi glæder os til snart at se jer alle igen på Lindegaarden.
Rigtig godt nytår og hilsen
Jytte Kløve
Formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby 28. december 2020

GENEREL ORIENTERING:
SALEN ARRANGEMENTER
Alle arrangementer er aflyst foreløbig indtil d. 3. januar 2021.
SALEN UDLEJNING
Det er ikke muligt at afholde selskaber med spisning pga. forsamlings restriktionerne på mere end
10 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. 3. januar 2021.
STUERNE UDLEJNING
Det er ikke muligt at afholde selskaber med spisning pga. forsamlings restriktionerne på mere end
10 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. 4. januar 2021, 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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