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NYHEDSBREV
DECEMBER 2021

Vi ønsker jer

en god jul
og et godt nytår
med en tak til alle for at
have deltaget og
bidraget i 2021
Kære Venner
Kulturstedet Lindegaarden holder lukket på
grund af Corona restriktioner, foreløbig indtil
den 17. januar, hvor vi håber vi igen kan byde
velkommen med spændende arrangementer.
Midt i november var vi godt 20 frivillige samlet til en workshop om det at være frivillig på
Lindegaarden. Ligesom vi gør vort bedste for
vores lejere og det publikum, der deltager i de
kulturelle arrangementer, skal vi også gøre det
bedste for os selv: udvikle os og være et behageligt og aktivt sted at komme og være og give
en hånd med.
Som resultat af workshoppen nedsatte vi 4
grupper, som alle arbejder med en form for
information og kommunikation:
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•
•
•
•

Brugervejledninger til teknik og andre praktiske ting på Lindegaarden
Introduktion til og integration af nye frivillige
Fastlæggelse af hvilken kommunikation der er brug for og hvordan fra Fonden,
Vennerne og Åben Søndag?
Ideer til hvordan vi gør Lindegaarden mere synlig i Kongens Lyngby og opland?

Sideløbende med dette er der tre grupper, som blev nedsat som resultat af strategiseminaret med
Fonden i september, der arbejder med
•
•
•

at forbedre køkkenet i Stuerne
forbedre akustikken i Salen – begge længe nærede ønsker
udarbejde visioner for hvad Øster og Sønder Længer skal bruges til
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Første vers i køkkenrenoveringen
Mens Kulturstedet Lindegaarden er lukket på grund af smitterisiko, er
frivillige, med Uffe og Jesper i front, gået igang med at sætte en ny
dør i Stuernes køkken ud mod depotet.
I den kommende uge ankommer den nye køkkenbordplade, og så er
der ved at være klar til at smukkesere stuernes gamle gårdkøkken.
Der er således gang i mange aktiviteter til glæde for vores lejere og
publikum – og for os selv.

Akustikken i salen
I forbindelse med akustikprojektet blev Lone Bang Hemmeth opmærksom på en fond, Gurli og Poul Madsens Fond, som Lone og Niels Halse
lavede en ansøgning til.
I et knippelgodt samarbejde med vores egen fond og arkitekt Stein Hagen lykkedes det med en koncentreret indsat over en weekend at få de sidste elementer i fondsansøgningen på plads og sendt ind.
Resultatet blev at vi fik 80.000 kr. til akustikprojektet. TILLYKKE! Godt arbejde! Og tusinde tak til Gurli
og Poul Madsens Fond.

Åben Søndag
Det samme drive er der til Åben Søndag arrangementerne. Selv på en tåget, klam og fugtig søndag i december var vi 15 frivillige, der stillede op.
Denne gang var det primært indvendige aktiviteter,
der var på planen: Jyttes røde hjerter blev hængt op i
vinduerne. Kabler i stuerne blev lagt i æsker. Pærer blev
skiftet. Depotrummet ryddet op. Toiletter og håndvask
bagtil blev ordnet. De kolde vandrør blev isoleret. Falck
kassen fyldt op. Udenfor skulle sten fra gårdspladsen,
græs og jord, flasker og affald fra værkstedet samles og
køres på genbrugspladsen. Endelig blev de nye stole sat
ind i Stuerne.
Dette blot for at give et eksempel på nogle af de opgaver, som Jesper Grand og Jytte Kløve løbende danner
sig et overblik over skal løses.
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Nøddeknækkeren – Søndagsmatiné
Den 12. december indtog Nøddeknækkeren Salen. Nis Bank-Mikkelsen og Duo Villén & Sjølin gav en
stemningsfuld juleforestilling for små og store, hvor eventyret Nøddeknækkerens tekster forvandlede
virkeligheden til ren magi.
Og den 17. december havde vi fornøjelsen af
Ingemar og Andreas Brantelid, en stjernebesat julekoncert med far og søn på cello.

Sidst men ikke mindst er det en glæde at kunne konstatere, at Kulturstedet Lindegaardens Venner går
ud af året med en sund økonomi – ikke mindst takket være kassemester Uffe Christoffersen. Dette vil
vi selvfølgelig uddybe på næste Generalforsamling, som afholdes torsdag den 17.marts 2022 kl. 19.
Der er med andre ord meget at glæde sig over – og meget at passe på.
Derfor er vi også meget omhyggelige og følger selvfølgelig alle de nye tiltag ifm.
corona. Vi tjekker coronapas ved indgangen. Der er håndsprit og god plads. Vi vil
også i tiden der kommer gøre alt, hvad der er muligt for at passe på hinanden, så
vi alle kommer helskindet gennem vintermånederne.
Og med dette vil vi fra Vennernes bestyrelse gerne takke Jer alle for at have deltaget og bidraget i året, der er gået. Der er jo nogen af Jer, som er meget aktive og
er omkring Lindegaarden hele tiden for at vedligeholde og drive den og udføre projekter. Der er andre af Jer, som står på vores medlemsliste, bidrager økonomisk og
melder ind for at give en hånd med i ny og næ. Vi er taknemmelige for alle slags
venner – aktive som støttende medlemmer. Der ville ikke være noget Kulturstedet Lindegaarden uden
Jer, som er rygraden i hele projektet.
Kom godt ind i det nye år til mere samvær, mentalt fitness og kulturelle vitaminer på Kulturstedet
Lindegaarden.
Venlig hilsen
Marianne Hilton, Ordførende formand for Lindegaardens Venner
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Også en glædeligt jul fra Fonden
Fra Fonden Kulturstedet Lindegaarden skal der også lyde en stor
tak til alle, der bidrager til Lindegaarden, hvad enten det er med
penge eller arbejdskraft, og hvad enten det er meget eller lidt –
alting tæller.
Fonden Kulturstedet Lindegaarden er som bekendt ejer af Lindegaarden og har til formål at bevare ejendommen for eftertiden
i så oprindelig stand som muligt og drive den som et kultur- og
udlejningssted. Fondsbestyrelsen er på 7 medlemmer - alle ulønnede og frivillige – og er ansvarlig for udlejninger og for drift og
vedligeholdelse af ejendommen. Så det er ved fælles indsats, at
vi får tingene til at ske.
2021 har været det første hele år med almindelig drift, efter den
ydre restaurering blev afsluttet. Men med corona-restriktioner og nedlukninger har det ikke været et
helt almindeligt år. Alligevel er det lykkedes at komme igennem året med skindet på næsen. De årlige
udgifter til drift og vedligeholdelse og mindre forbedringer af Lindegaarden i den nuværende stand er
små 700.000 kr., og hvis vi vil udvikle den mere, kræver det endnu flere indtægter.
2021 var også året, hvor Lindegaarden fik både en bog og en klang. I samarbejde med Historisktopografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune var vi involveret i udgivelsen af Kurt Rosenkrans
Høyers bog ”Lindegaard har noget vigtigt at fortælle”, og på idé og initiativ fra Jytte Kløve, komponerede Jesper Siberg et helt nyt værk om og til Kulturstedet Lindegaarden, som blev uropført søndag
d. 5. september.
Vi vil gerne gøre Lindegaarden til et kultursted for alle, og derfor har vores første prioritet været et
handicap- og tilgængelighedsprojekt. Det er lykkedes at skaffe nogle af midlerne til dette ved donationer fra Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond og Lokale og anlægsfonden, men desværre er der et stykke vej endnu før vi er i mål. Vi har i 2021 også modtaget en donation fra Jørgen og
Karla Storchs Optimistfond og en donation til forbedring af akustikken i Salen fra Gurli og Poul Madsens Fond. Så stor tak til alle fondene.
Vi har stadig nogle udfordringer i at udbedre nogle konstruktive mangler i Søndre Længe, der blev
opdaget under restaureringen, og som der ikke var midler nok til at udbedre, samt nogle skader, der
er opstået efter at gården har fået et tæt tag og langsomt er ved at tørre. Det har vi taget fat på og
håber at få klaret i det nye år, samtidig med at vi forbedrer og videreudvikler anvendelsen af den
smukke gård. For at få gode idéer og inspiration til det har vi holdt strategiseminar sammen med
Vennernes bestyrelse, og vi har været på besøg hos nogle andre kultursteder, der drives af frivillige.
Det vil vi fortsætte med i det nye år, og vi glæder os rigtig meget til i fællesskab at tage de næste
skridt i Lindegaardens udvikling i 2022.
Rigtig god jul og godt nytår
på vegne af bestyrelsen for Fonden Kulturstedet Lindegaarden
Rolf Aagaard-Svendsen
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