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23.
24.
26.
28.
12.
12.

nov kl. 18:45 - 21:00 Livestreamet foredrag – Vores cellers saltbalance
nov kl. 14:30 - 19:30 Workshop for frivillige med let middag
nov kl. 19:30 - 21:30 Trio con Brio – Lindegårdskoncert
nov kl. 10:00 - 16:00 Julestue på Lindegården
dec kl. 09:30 - 14:00 Åben Søndag
dec kl. 15:00 - 17:00 Nøddeknækkeren – Søndagsmatiné

Kære Venner
En grå, fugtig, stillestående november-søndag blev til en varm, levende, energisk og morsom
søndag.
Det startede med 15 aktive frivillige om et morgenbord i Stuerne på Lindegaarden. Her fik vi i ro og
mag fordelt de mange opgaver, som Jesper med kyndigt overblik vidste, der trængte til at blive løst
denne Åben Søndag den 14. november.
Og så var det forbi med roen: Der blev renset brønde, pudset vinduer. Vores flotte grønkål blev
plantet og stauder lagt i jorden. Hækken blev renset for elmetræer. De sidste forsatsruder blev sat
op og forskellige rum blev set efter og rengjort - og meget andet. Lindegaarden blev gjort klar til
vinteren både inde og ude.
Sikken energi og god snak der var. At være fælles om noget gør selv en november gråvejrsdag til
noget varmt og hyggeligt. Og belønningen var som sædvanlig en lækker frokost – denne gang
kreeret af Gitte og Ole. Tak for det.
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Så er man i godt humør. Og matinégruppen havde sørget for, at
dette fortsatte. Det var lykkes dem at engagere manden bag de
mange morsomme og krasse tekster til CIRKUSREVYEN –
Revyens mester Carl-Erik Sørensen.
Om eftermiddagen fremførte Carl-Erik Sørensen i Lindegaardens
store sal for en gangs skyld selv nogle af sine satiriske tekster
med Henrik Krogsgaard ved klaveret.
Ikke så mærkeligt, at der var helt udsolgt.
Selvom temaerne var ”Vi har det alle skidt” og ”Det hele går ad
helvede til”, så var det helt umuligt ikke at grine ad vores egen
tids dårskab – og samtidig blive en smule eftertænksomme, da
mange af de aktuelle bidende tekster var skrevet for 20-30 år
siden!
Tak for en god november-søndag.

Kulturpolitisk debatmøde søndag d. 24. oktober på Kulturstedet Lindegaarden

TEMPERATUREN PÅ KULTUREN

I den forgangne måned har Lindegaarden
ikke blot været stedet, hvor du kommer til
kulturelle arrangementer i Kgs. Lyngby med
udsolgte koncerter. Lindegaarden har også
været stedet, hvor du taler kultur på tværs
af politiske skel.
Alle de opstillede partier til kommunalvalget
stillede med skarpe kandidater, som både
bød ind med forslag, men også informerede
om kultur og fremtid. Det var Lindegaardens
Venners næstformand Dorete Dandanell, som
havde taget initiativet til at samle til debat,
og de opstillede politiske kandidater var:
Dorthe Minna Hansen - Liberal Alliance,
Mikkel Johannesen - Radikal, Dorthe Rosa Hasselby D, Mette Schmidt Olsen C, Dorete Dandanell SF,
Jens Dissing Odgaard Venstre, Louise Siv Ebbesen LA, Jesper Grand Ø.
Kulturdebatten blev indledt af guldsmed Jytte Kløve, som havde tankevækkende visioner for fremtiden. Formanden for Fonden Kulturstedet Lindegaarden Rolf Aagaard-Svendsen var ordstyreren,
som guidede politikere og tilhørere gennem mødet, så det blev en visionær og spændende debat.
Blandt de mange forslag fra de over 50 tilhørere var der især ét, som vakte gehør. Det kom fra
komponisten Jesper Siberg, og handlede om at skabe en Kulturunion bestående af alle
kommunionerne langs den nye letbane.
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KÆRLIGHEDTIL KUNSTEN I CORONAENS TID – EFTERSKRIFT
I efteråret 2021 oplevede en række borgere at møde
seks unikke skabende personer, der hver gav deres
fortolkning af Kærlighed til Kunsten i Coronaens tid.
En væver, en guldsmed, en skulptør, en billedhugger,
en forfatter, en filosof og en kvantefysiker fortalte, set
fra hver deres individuelle ståsted, hvordan nedlukningen havde forandret dele af deres arbejdsproces,
fordi der i Corona perioden var en mageløs ro: Ingen
foredrag, ingen udstillinger, ingen rejser, men derimod
et overflødighedshorn af timer, som er guld for den
kreative proces.
I fremtiden vil vi alle kunne opleve, hvilken betydning
perioden har haft i forhold til den kreative proces, fordi
der hos hver især af de seks er blevet gravet et
spadestik dybere. Fælles for de unikt skabende foredragsholdere er, at de alle bor netop her i
området - måske møder du én af dem i skoven - eller på cykelstien?
23. november kl. 18:45 - 21:00 (mødetid kl 18:45)

Live streamet foredrag – Vores cellers saltbalance
Lektor i molekylærbiologi Hanne Poulsen, Aarhus
Universitet holder foredrag om vores cellers
afhængighed af salt.
I cellernes membraner sidder en lillebitte nanomaskine –
kaldet natrium-kaliumpumpen – som omhyggeligt
sorterer forskellige salt ioner.
De seneste års forskning har vist at fejl i pumpen
medfører sjældne sygdomme.
Foredraget er gratis, men der skal bestilles billetter her
24. november kl. 14:30 – 19:30

Workshop for frivillige med let middag
Denne eftermiddag fokuserer vi på vores egen kultur blandt
os frivillige på Lindegaarden. Vi skal tale om, hvordan:
•
•
•

Det er at være frivillig på Lindegården
Vi eventuelt kan gøre det endnu bedre for os
frivillige og for vores brugere
Vi fortsat kan få det til at være et aktivt kultursted.
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26. november kl. 19:30 – 21:30

Trio con Brio – Lindegardskoncert
Den internationalt kendte klavertrio Trio con Brio med
Soo-Jin, violin; Soo-Kyung, cello og Jens
Elvekjær piano
•
•
•

Joseph Haydn: Klavertrio nr. 44 i E-Dur
(Hob.XV Nr.28)
Mieczysław Weinberg: Klavertrio a-mol, op.24
Franz Schubert: Trio for klaver, violin og cello
Es-dur, op. 100 – D929

28. november kl. 10:00 - 16:00

Julestue på Lindegården

Velkommen til julestue på Kulturstedet Lindegården.
Kom og se hvad vi har nørklet frem og nyd en kop
kaffe/te med lidt sødt til. Der vil være boder med
keramik, håndarbejde, julekugler, strik og andre
julenørklerier.
Alt er hjemmelavet!

12. december kl. 9:30 - 14:00

Åben søndag

Har du tid og lyst, så kom og vær med i det hyggelige
samvær på Kulturstedet Lindegaarden Peter Lunds Vej
8, Kgs. Lyngby.
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 altid plads til flere
aktive frivillige og alle er velkomne.
Send en mail til Jytte Kløve på
jytte@kulturstedetlindegaarden.dk eller til Jesper
Grand på grandenator@gmail.com. Ligesom I altid er velkommen til at kigge ind til os i kontortiden
og høre mere om det frivillige arbejde på Kulturstedet Lindegaarden.
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12. december kl. 15:00 - 17:00

Nøddeknækkeren – Søndagsmatiné
Nøddeknækkeren er 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 BankMikkelsen og guitar/fløjte duoen “Villén &
Sjølin” det verdenskendte værk i en
stemningsfuld forestilling for hele familien.
Køb billetter her

Vel mødt på Lindegaarden til samvær, mentalt fitness og kulturelle vitaminer.
Venlig hilsen
Marianne Hilton
Ordførende formand for Lindegaardens Venner

Kongens Lyngby 16. november 2021
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