NYHEDSBREV 20. JANUAR 2021

NYHEDSBREV JANUAR 2020
•
•
•

Kulturstedet Lindegaarden venter på,
at Danmark lukker op igen.
Generalforsamling d. 15. februar er udskudt
Vi er hver dag på mailen – skriv til os, hvis du har noget på hjerte

Kære Venner
Vi sidder alle stille og venter på, at tiderne skal forandre sig. Det er en hård tur op ad corona
bjerget. Mon vi er nået halvvejs op? Vi drømmer om, at når vi når helt op til tops, så kan vi se ud i
fremtiden, og den vil se ud på en måde, vi ikke har oplevet før. Imens vi venter på at Danmark
lukker op i den nye tid, har vi samlet en lille kavalkade af billeder fra alt det, som vi trods alt fik
mulighed for at opleve i 2020.
GENERALFORSMLINGEN D. 15. FEBRUAR
UDSKUDT
Generalforsamlingen d. 15. februar er udskudt
indtil vi alle trygt kan mødes igen. Men
formandsberetningen, den ligger klar, så hvis du
har lyst til at se, hvad der egentligt foregik i
2020, så er den vedhæftet sammen med denne
hilsen.
SKRIV TIL OS:
infor@kulturstedetlindegaarden.dk
Mens ”den unævnelige” raser sidder vi klar ved
tasterne. Skriv til os, hvis du har noget på
hjertet.
Vi glæder os til at kunne mødes i fællesskabet
igen omkring alt det, som giver inspiration og
livskraft på Kulturstedet Lindegaarden.
Pas godt på jer selv og dem I holder af.
Venlig hilsen
Jytte Kløve
Formand for Lindegaardens Venner

Der var en enkelt grønkålsplante for meget i år, og den blev
transporteret hjem på cykel.

Kongens Lyngby 20. januar 2021
www.kulturstedetlindegaarden.dk
jytte@kulturstedetlindegaarden.dk
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GENEREL ORIENTERING:
SALEN ARRANGEMENTER
Alle arrangementer er aflyst foreløbig indtil d. 7. februar 2021.
SALEN UDLEJNING
Det er ikke muligt at afholde selskaber med spisning pga. forsamlings restriktionerne på mere end 5
personer. Men det er muligt at afholde møder workshops mm under forudsætning af, at man
overholder de ovenstående regler.
STUERNE ARRANGEMENTER
Alle arrangementer er aflyst foreløbig indtil d. 7. februar 2021.
STUERNE UDLEJNING
Det er ikke muligt at afholde selskaber med spisning pga. forsamlings restriktionerne på mere end 5
personer. Men det er muligt at afholde møder workshops mm under forudsætning af, at man
overholder de ovenstående regler.
KONTORET
Kontoret i Stuerne på Lindegaarden åbner op igen d. 7. februar, 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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Vi venter og venter på at Danmark lukker op igen.
Imens vi venter på Lindegaarden
Vi er hver dag på mailen – skriv til os, hvis du har noget på hjerte

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

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

GENEREL ORIENTERING:
SALEN ARRANGEMENTER
Alle arrangementer er aflyst foreløbig indtil Danmark lukker op igen.
SALEN UDLEJNING
Det er ikke muligt at afholde selskaber med spisning pga. forsamlingsrestriktionerne på mere end 5
personer. Men det er muligt at afholde møder workshops mm under forudsætning af, at man
overholder de ovenstående regler.
STUERNE ARRANGEMENTER
Alle arrangementer er aflyst foreløbig indtil Danmark lukker op igen.
STUERNE UDLEJNING
Det er ikke muligt at afholde selskaber med spisning pga. forsamlingsrestriktionerne på mere end 5
personer. Men det er muligt at afholde møder workshops mm under forudsætning af, at man
overholder de ovenstående regler.
KONTORET
Kontoret i Stuerne på Lindegaarden åbner op igen, når Danmark lukker op igen.
MØDE - ELLER FESTLOKALER: LEJ SALEN ELLER STUERNE I DET NYE ÅR
Det kan være, at du går og tænker på at samle alle dine venner til din fødselsdag, bryllup, barnedåb
eller konfirmation, og hvis du ikke selv har plads, så kan du leje Stuerne eller Salen. Vi justerer
løbende antallet af personer, som må være forsamlet i forhold til de restriktioner, som kommer fra
det offentlige.
Så hvis du tænker på at samle en skare af venner, familien, kolleger eller naboerne omkring dig eller
måske skal du fejre en ganske særlig dag i fremtiden på Lindegaarden, så kan du let gå ind på vores
hjemmeside og se, om der er ledigt.
Skriv til os og reserver din dato: book@kulturstedetlindegaarden.dk.

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

Foto fra Optimistfondens start i 1975
med Jørgen Storck ved flyglet

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

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

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

SØNDAGS-MATINÉ
BAUN ON BEATLES

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

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

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

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

GENEREL ORIENTERING:
SALEN ARRANGEMENTER
Alle arrangementer er aflyst foreløbig indtil d. 6. maj. 2021.
SALEN UDLEJNING
Det er ikke muligt at afholde selskaber med spisning pga. forsamlingsrestriktionerne på mere end 5
personer. Men det er muligt at afholde møder workshops, mm. under forudsætning af, at man
overholder de ovenstående regler.
STUERNE ARRANGEMENTER
Alle arrangementer er aflyst foreløbig indtil den 6. maj 2021.
STUERNE UDLEJNING
Det er ikke muligt at afholde selskaber med spisning pga. forsamlingsrestriktionerne på mere end 5
personer. Men det er muligt at afholde møder workshops, mm. under forudsætning af, at man
overholder de ovenstående regler.
KONTORET
Kontoret i Stuerne på Lindegaarden åbner op igen den 6. maj 2021, om alt går vel.
MØDE - ELLER FESTLOKALER: LEJ SALEN ELLER STUERNE
Det kan være, at du går og tænker på at samle alle dine venner til din fødselsdag, bryllup, barnedåb
eller konfirmation, og hvis du ikke selv har plads, så kan du leje Stuerne eller Salen. Vi justerer
løbende antallet af personer, som må være forsamlet i forhold til de restriktioner, som kommer fra
det offentlige
Så hvis du tænker på at samle en skare af venner, familien, kolleger eller naboerne omkring dig
eller måske skal du fejre en ganske særlig dag i fremtiden på Lindegaarden, så kan du let gå ind på
vores hjemmeside og se, om der er ledigt.
Skriv til os og reserver din dato: book@kulturstedetlindegaarden.dk.
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Underværker – tak fordi du stemte på os.
Fotokonkurrence - deadline 1. juni.
Åben Søndag 9. maj kl. 10 -14.
Søndags-Matiné Baun on Beatles d. 9. maj. Kl. 15 og
kl . 16.15.
”Sære Sanser”, livestreamng tirs. d. 11. maj kl. 18.30.
”Magtfulde mikrober gavner dig”, livestreaming
tirs. d. 18. maj kl 18.30 -21.
Lindegaardskoncert lørdag d. 29. maj kl. 18.30 med
Den Danske Strygekvartet.
Generalforsamling mandag d. 31. maj kl. 19.00.
”Lindegaarden har noget vigtigt at fortælle”
bogudgivelse præsenteres fre. d. 11. juni kl. 14-17.
Loppemarked d. 20. juni kl. 10 -15.
Lindegaardens Klang 5. september.
Elskovsdrikken – opera i gården lørdag
d. 11 og søndag 12. september.

1 Billeder til fotokonkurrencen kan
du tage med din telefon eller med
kamera. Deadline d. 1. juni.

Kære Venner
WOW, hvor er det godt, at vi nu snart kan lukke lidt mere op igen. Mange af Vennerne har nu fået
1. stik, og en del har allerede fået begge. På den måde kan vi nu være lidt mere trygge, når vi
mødes. På Lindegaarden er helt påpasselige mht. forholdsregler og restriktionerne og tager løbende
nye tiltag, for at lette tilværelsen, når vi nu igen skal være sammen for at få de oplevelser, som vi
har savnet i så lan tid. Vi kan næsten ikke vente og glæder os i den grad til at se Jer alle sammen på
Lindegaarden til Lindegaardskoncerter, Matinéer, streaming og meget mere, der er på programmet
fremover.
VELKOMMEN TIL DE MANGE NYE MEDLEMMER
Allerførst vil vi gerne byde velkommen til rækken af nye medlemmer, som har meldt sig ind her i
Lindegaardens Vennerne helt siden starten af året. Vi ser frem til at møde Jer til de kommende
arrangementer på Gården. Vi vil også gerne takke vores trofaste Venneskare for Jeres opbakning
undervejs i corona epidemien. Det har været af virkelig stor betydning, at I ”er blevet” hos os som
Venner, også i en tid, hvor vi ikke har kunnet skabe begivenheder i og til fællesskabet. Men nu
lysner det, bøgen springer, vi kan smide frakke, hat og handsker og gå ud og nyde livet igen.
UDFORSK ILDSJÆLENES PROJEKTER – TAK TIL ALLE JER, SOM GIK IND OG GAV OS
”HJERTER” PÅ REALDANIAS ILDSJÆLESIDE.
Inde på Realdanias hjemmeside kunne vi glæde os over, at vi fik hele 41 støttende kommentarer, og
at 674 havde stemt på vores projekt ved at klikke ind med et hjerte ind på hjemmesiden. Projektet
handler om etablering af handicapadgang og handikaptoiletter på Lindegaarden, og vi arbejder
intenst videre på at få etableret de rette forhold også for gangbesværede og handikappede.
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86. ÅBEN SØNDAG D. 9. MAJ 10 -14
Nu kan vi være helt op til 25 personer, og det rækker til det antal, som vi er på Åben Søndag.
Men vi vil nu alligevel bede dig om at melde dig til, hvis du har lyst til at komme og give en hånd
med. Det handler stadig om restriktionerne, hvis nu én af os skulle have været i nærheden af
nogen, som var smittede, så skal vi kunne opspore.
Vi mødes kl 9.30 til morgenkaffe inden vi går i gang med opgaverne kl 10. Kl ca 12.30 får vi frokost,
og så går vi videre med opgaverne indtil vi takker af for en go’ dag.
Du kan melde dig til på denne mail: jytte@kulturstedetlindegaarden.dk

TIRSDAG DEN 11. MAJ kl. 19-21 (mødetid kl. 18:45)
LIVESTREAMET FOREDRAG
SÆRE SANSER
Vores opfattelse af virkelighed er bestemt af den hukommelse og
de sanser vi er udstyret med. Hør professor i sansefysiologi Peter
Teglberg Madsen, Aarhus Universitet, berette om hvor lille en del
af vores omverden vi reelt opfatter og om de sære sanser der
nogle dyr en virkelighedsopfattelse, der er meget langt fra vores
egen.
Foredraget er gratis, men der skal bestilles billet
Bestil Billetter HER

TIRSDAG DEN 18. MAJ KL. 19-21 (mødetid kl. 18:45)
LIVESTREAMET FOREDRAG
MAGTFULDE MIKROBER DER GAVNER DIG
Blive klogere på den nyeste forskning om de bakterier, svampe
og virus, som lever i og på hver enkelt af os livet igennem.
Professor i genomforskning Oluf Borbye Pedersen, Københavns
Universitet, vil gøre os klogere på, hvordan de styrker vores
modstandskraft mod farlige mikrober og beskytter og mod
kroniske sygdomme og påvirker vores hjerne og stofskifte
positivt.

Foredraget er gratis, men der skal bestilles billet.
Bestil billetter HER
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SØNDAGS-MATINÉ
BAUN ON BEATLES
SØNDAG D. 9. MAJ 2021 KL. 15 og KL. 16.15
Vi håber sådan, at ALLE, der har lyst kan komme og høre eller genhøre den populære og
efterspurgte trio Baun, Møllerhøj og Brohuus Trio, som spiller iørefaldende og jazzede arrangementer
af bl. a. Beatles klassikere. Sikkert er det, at koncerten finder sted, og hvis der stadig er
restriktioner mht. antal forsamlede Baun on Beatles fans, så vil koncerten blive streamet.
Line up: Søren, Baun klaver og vokal, Andreas Møllerhøj bas, Ulrik Brohuus trommer.
Pris 150 kr og 75 kr. for medlemmer af Lindegårdens venner. Børn er altid gratis.
Fordi i blot kan være 25 personer til Matinéen med Søren Baun Trio, har vi valgt at opføre koncerten
to gange.
Køb billetter HER til kl. 15, og HER til kl. 16.15.

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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LINDEGAARDS KONCERT
LØRDAG D. 29. MAJ KL. 18.30.
DEN DANSKE STRYGEKVARTET
Det bliver fantastisk at møde den Danske Strygekvartet igen på Lindegaarden. Vi håber at
restriktionerne er blevet lempet, sådan at vi kan være en stor forsamling af tilhørere, der kan sidde
ned med god afstand og blive beriget at de internationalt anerkendte musikere. Koncerten har det
samme program som den tidligere annoncerede koncert i januar, og vi kan glæder os til at høre:
Program: H. Purcell: Chacony i g-mol
W.A. Mozart: Strygekvartet nr. 16 i Es-dur, KV 428
F. Schubert: Strygekvartet i G-dur, D 887
Koncerten er desværre allerede UDSOLGT
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GENERALFORSAMLING: Mandag d. 31. maj kl 19.00 i SALEN
Vi har nu sat en dato for afholdelsen af den udskudte generalforsamling, og vi håber, at der er
mange, som har lyst til at deltage. 2020 var et hæsblæsende år for Kulturstedet Lindegaarden, og vi
glæder os til at ”gå op i helikopteren”, og se tilbage på, hvad det egentligt var der skete. Men
allermest glæder vi os til at orienterer om, hvad der kommer til at ske i fremtiden, naturligvis.
Datoen er sat, men det forudsætter naturligvis, at restriktionerne ikke bliver strammet igen.
SØNDAG D. 6. JUNI KL. 14 -16
CIRKUS PANIK
CIRKUSSKOLE PÅ KULTURSTEDET LINDEGÅRDEN
Inden det hele ”gik af lave” havde vi besøg af Cirkus Panik, og nu inviterer Kulturstedet
Lindegaarden børn og voksne til en cirkusworkshop med Cirkus Panik, en af landets ældste
cirkusskoler. Det er den uformelle cirkusskole, hvor I kan prøve kræfter med en række af de
klassiske cirkusdiscipliner, som fx jonglering, akrobatik, hulahop, ethjulede cykler og linedans.
Træd sammen med Cirkus Paniks
cirkusinstruktører ind i manegen og
oplev på egen krop cirkusset`s gøglede
univers.
Aldersgruppe: 4-400 år
Billetpris 50 kr. pr. barn og 75 kr. pr.
voksen inkl. kaffe/ saftevand
Køb billetter HER
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FOTOKONKURRENCE:
Tag et billede af Lindegaarden her i foråret.
Send det til os på email: foto@kulturstedetlindegaarden.dk inden d. 1. juni 2021 og vind præmier:
1. Medlemskab til Lindegaardens Venner til evig tid for deltagere under 25 år
2. Tre koncertbilletter til Lindegaardskoncerterne
3. Tre billetter til Søndags-Matinéerne
4. Klubmedlemskab på Kulturstedet Lindegaarden (minus 10 % ved udlejning)
5. 6 præmier á to års varighed til Lindegaardens Venner for deltagere u. 25 år
Dommere:
Kulturudvalgsformand Mette Schmidt-Olsen
Fotograf Peder Krabbe
Arkitekt Ole Vedel
Samt søskendeparret Thelma og Jacob Slaatto begge under 25 år.
Præmieverrækkelsen finder sted d. søndag d. 13. juni kl 15.00 på Lindegaarden
FOTO KONKURRENCE: TAG ET BILLEDE AF LINDEGAARDEN
Lige nu, midt i alt det vi oplever over hele jorden, kommer lyset tilbage og foråret spirer derude. Det
er både godt for os alle sammen og vores humør, men det er også godt for udsigterne til, at vi lige
så stille kan komme tilbage til det nye liv, som venter på os forude.
Mens vi endnu går og venter på bedre tider, hvor vi igen kan mødes på kryds og tværs ligesom vi vil,
kan du og dine venner tage trøjen på og gå ud i det livgivende forår. Når din vej forbi
Kulturstedet Lindegaarden midt i Bondebyen, så stop op, og se hvor smukt den firelængede
nyrestaurerede Lindegaard ligger der. Ofte står porten åben, og du kan gå ind på gårdspladsen og
mærke den helt særlige ro og stilhed der hviler der.
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Har du din frokost med eller en kande te, så står der en bænk og et bord, hvor du kan sætte dig en
stund og ”få gården ind under huden”. Der er så mange spændende motiver på Lindegaarden, og de
ser forskellige ud, alt efter om det er morgen eller aften, regn eller sol.
Du kan fotografere dit motiv med din telefon eller med et stort kamera – præcist som du har lyst til.
Det kan være knivskarpt, sløret, i farver eller sort/hvid. Det kan være taget i de tidlige morgentimer
eller ved aftenstide. Du vælger selv præcist hvordan du vil se Lindegaarden, fx smukkest, mest
storslået, fra et historisk perspektiv eller fra en poetisk vinkel.
Send dine bedste billeder (max 4) til os på foto@kulturstedetlindegaarden.dk inden d. 1. juni.
Vinderne vil få præmierne overrakt søndag d. 13. juni kl. 15. på Lindegaarden i STUERNE.
P.S. Kulturstedet Lindegarden forbeholder sig retten til at offentliggøre de deltagende billeder og
bruge dem i formidlingen af Lindegaarden i pressemeddelelser, på hjemmesiden og på de sociale
medier. Den enkelte fotograf har ophavsretten til sine indleverede billeder, og bærer det juridiske
ansvar for dets indhold. Vi glæder os til at se billeder af hvordan du ser Lindegaarden, og til at
kreditere dig ved billedet, når vi benytter det.

SØNDAG D. 20. JUNI kl. 10 -15
LOPPEMARKED I HELE BONDEBYEN - I SAMARBEJDE MED
BONDEBYLAUGET
Det bliver søndag d. 20. juni, at hele Bondebyen vil være med til
at sælge ting fra skabe, skuffer, loft og gemmer deltager Hvis vi
kan få lov til at være sammen til den tid, hvor sommeren stråler til
os, så arrangerer vi et Loppemarked på Lindegaarden og i hele
Bondebyen.
På Gården serverer vi en kop kaffe til Jer, der kommer forbi, og vi
glæder os til af få en hyggelig lille snak om det der rører sig lige
nu i livet.

LINDEGAARDENS KLANG
SØNDAG D. 5. SEPTEMBER KL 15
Mens alt har stået stille, har vi arbejdet på et fantastisk projekt,
som handler om komposition af et stykke musik, som beskriver
stemningen og karakteren af det unikke Kulturstedet
Lindegaarden. Det er kommet i stand efter ide af komponisten,
Jesper Siberg, og har modtaget støtte fra blandt andet Statens
Kunstfond og Gramex Fonden. Lindegaardens Klang bliver uropført
med deltagelse af lokale korsangere, to operasangere, to
messingblæsere og elektronisk lyd d. 5. september 2021 kl. 15 på
Kulturstedet Lindegaarden, og der vil blive gratis adgang.
Lydbilledet indeholder et musikalsk tema, som også vil kunne
benyttes i fremtidige sammenhænge, og kompositionens tema
kommer til at foreligge i en kort version som et klassiske nodeblad.
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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Dette skal, tilsat ny lyrik, kunne opføres i andre sammenhænge og på flere forskellige instrumenter i
fremtiden. Der er netop nu ved at blive skrevet en lyrisk tekst til værket af digteren Michael Valeur.
OPERA NORDSJÆLLAND SØGER KORSANGERE
Opsætning af Donizettis Elskovsdrikken er en udendørs opsætning, og for første gang sætter vi en

opera op på Kulturstedet Lindegaarden i Kongens Lyngby, hvor handlingen vil udspille sig på den
indre gårdsplads med det smukke, gamle lindetræ i midten. For at kunne gennemføre denne
sceniske opførelse søger vi nu korsangere (SATB). Som sædvanlig er der stor forespørgsel efter
basser. Se mere på hjemmesiden:www.operanordsjaelland.dk

LINDEGAARDEN HAR NOGET VIGTIGT AT FORTÆLLE
BOG OM LINDEGAARDENS HISTORIE
Forfatter er arkitekt Kurt Rosenkrantz og udgiveren er Historisk
Topografisk Selskab.
I forordet skriver forfatteren Kurt Rosenkrantz blandt andet:
”Den store firlængede gård, Lindegaard, ligger på adressen Peter
Lunds Vej 8 i den ældste del af Lyngby, Bondebyen. Her har den
ligget siden omkring 1650 og er nu en af de eneste gårde i
Københavns omegn, der ikke blev udflyttet ved stavnsbåndets
løsning i 1789. Bønderne i Bondebyen var allerede frie fra 1757.
Gården, der blev drevet som gård indtil 1958, fortjener en
nærmere omtale.
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I denne bog ”LINDEGAARD HAR NOGET VIGTIGT AT FORTÆLLE” er alle optegnelser og beskrivelser
om Lindegaard gennem tiderne blevet samlet.” Citat slut

BØGER PÅ KLAVERET
Hvis du kommer forbi I STUERNE på Lindegaarden i den kommende
tid, måske til Åben Søndag, - men det kunne også være at du var
indenom for at fotografere Lindegaarden, så står der en stak bøger
på klaveret. Det er læseeksemplarer af nyudgivne bøger, som vi har
fået forærende. Vær velkommen til at tage én bog, men sæt gerne en
anden aktuel bog i stakken sådan, at der er oplevelser til den næste,
som kommer forbi.

KONTORET ER ÅBNET
Kom gerne forbi og hils på os på kontoret. Måske skal du fejre en mærkedag, giftes eller skal du
markere dit sølvbryllup. Men det kunne også være at du skal afholde en workshop, et seminar eller
en generalforsamling. Det er der mulighed for at gøre i SALEN eller i STUERNE.
Åbningstider er: Mandag 10 -12, tirsdag 18 – 20 og torsdag 17 -19.
Indtil sommerferien er det kun muligt at besigtige Stuerne om torsdagen mellem kl 18 og 19.
Rigtig godt forår
Jytte Kløve
Formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby 3. maj 2021
www.kulturstedetlindegaarden.dk
jytte@kulturstedetlindegaarden.dk

GENEREL ORIENTERING:
SALEN ARRANGEMENTER
Efter d. 6 maj kan der opholde sig 25 personer i salen indtil d. 26. maj, hvor antallet forhøjes til 50
personer
SALEN UDLEJNING
Det sammen som ovenfor gør sig gældende for udlejningen af Salen
STUERNE ARRANGEMENTER
Efter d. 6 maj kan der opholde sig 25 personer i salen indtil d. 26. maj, hvor antallet forhøjes til 50
personer
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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STUERNE UDLEJNING
Det sammen som ovenfor gør sig gældende for udlejningen af Stuerne
KONTORET
Kontoret i Stuerne på Lindegaarden er åbent:
Mandag 10 – 12
Tirsdag 18 – 20
Torsdag 17 – 19, dog er det indtil sommerferien ikke muligt at komme til at besigtige Stuerne før
Kl. 18 om torsdagen.

MØDE - ELLER FESTLOKALER: LEJ SALEN ELLER STUERNE
Det kan være, at du går og tænker på at samle alle dine venner til din fødselsdag, bryllup, barnedåb
eller konfirmation, og hvis du ikke selv har plads, så kan du leje Stuerne eller Salen. Vi justerer
løbende antallet af personer, som må være forsamlet i forhold til de restriktioner, som kommer til os
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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Generalforsamling
Det nye formandskab i Vennernes bestyrelse
Åben Søndag 11. juli kl. 10 -14
Lindegaardens fødselsdag tirs. d. 13. juli
Lindegaardens Klang – hyldest til kunst og fællesskab.
Uropførelse 5. september
Elskovsdrikken – opera. D. 11. september
Kærlighed til Kunsten i Coronaens tid foredrag, mandage i
efteråret
Se vinderne af Lindegaardens fotokonkurrencen
Sådan gik Loppemarkedet d. 20. juni

Kære Venner
Generalforsamlingen for Kulturstedet Lindegaardens Venner blev holdt med nogle måneders
forsinkelse sidst i maj pga. corona. Forkvinde Jytte Kløve aflagde en detaljeret beretning, hvor der
trods corona-året var sket en del ting. Efter et ti-år i Lindegaardens tjeneste som forkvinde for
Vennerne i de sidste mange år og som idémager og initiativtager til utallige arrangementer i de
første år af Vennernes historie, trådte Jytte Kløve tilbage som forkvinde. Flere takkede Jytte for
hendes indsats, som har været helt afgørende for Kulturstedet Lindegaardens image.
Tusinde tak skal det også lyde fra os, der har overtaget roret, nemlig Niels Halse og Marianne Hilton.
Der findes venskaber og formands-skaber, og på Lindegaarden er vi så
heldige at have begge dele, idet Vennernes bestyrelse nu har konstitueret
sig med hele to formænd: Marianne Hilton og Niels Halse.
MARIANE HILTON cand.mag. i engelsk og informatik og er dybt forankret
i Kulturstedet Lindegaardens sjæl, fordi hun har være med til at starte hele
det store projekt op tilbage i 2010 som formand for Støtteforeningen, som
Lindegaardens Venner dengang hed. Marianne har fulgt Lindegaardens
Venners arbejde i alle årene og har i de seneste par år endvidere deltaget i
bestyrelsesarbejde fra sin suppleantpost i Vennerne.
NIELS HALSE er cand.mag. i engelsk og musik, og udgør den anden
halvdel af formandskabet. Niels er endvidere kurator for SøndagsMatinéerne, sammen med Lone Bang Hemmet, Marianne Lund og Ellen
Sommer. Niels er et musisk menneske, som mange af Jer helt sikkert
kender fra hans engagerede arbejde både i bestyrelsen og i mange andre
sammenhænge. Niels Halse er selv udøvende musiker og spiller klarinet i
flere ensembler, og blandt andet i Baldanseorkesteret, som flere af Jer
sikkert har oplevet ved den årlige Nytårskur.
Bestyrelsen kommer således i det kommende år, udover de to aktive venner
fra formandskabet, til at bestå af: Dorete Dandanell – næstformand, Anette
Slaatto, Johannes Vedtofte, Uffe Christoffersen – kasserer og Lone bang
Hemmeth. Både den ene af de to nye formænd, Marianne Hilton, men også
Johannes Vedtofte er nyvalgte medlemmer af Vennernes bestyrelse, og vi er virkelig taknemmelige
for, at en kapacitet som Johannes har lyst til at være med til at bidrage på Kulturstedet
Lindegaarden. Johannes har en fortid som formand gennem 25 år i Sorgenfrigårds
Grundejerforening, og vi har haft den fornøjelse i flere år at have haft Johannes som dirigent for
generalforsamling i Vennerne. Herudover blev der valget en herlig række af suppleanter, der vil følge
bestyrelsens arbejde tæt på. Disse er: Lone Gladbo, Willy Poulsen, Gitte Vedel, Kurt Wessel Hansen,
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Gurli Madsen, Kirsten Havelund og Niels Friderichsen. Referatet er medsendt i denne mail, og vil
inden længe også ligge på vores nye hjemmeside. Jeg vil ønske de ”to nye i klassen” samt hele
bestyrelsen og den livgivende forsamling af suppleanter en rigtig god arbejdslyst.
Foto øverst, forrige side:
Karl Rygelund med stort nodeblad ved Lindegaardskoncerternes somme talentkoncert i juni 2021.

88. ÅBEN SØNDAG D. 11. JULI 10 -14
Det er en fantastisk gave til Kulturstedet Lindegaarden, at
der er tradition for at aktive venner hjælper til både her
og der. Fx blev der forleden klippet hæk af Bo, Søren og
Uffe, og det ser da så godt ud nu. Men en anden tradition
er, at de aktive venner mødes d. 2. søndag i måneden for
at hjælpe til med de opgaver, som står på listen. Alle kan
være med, hvis de har tid og lyst. Så skriv blot til os, så
vi ved at du kommer og dermed hvor mange rundstykker,
vi skal købe til morgenkaffen kl 9.30, inden vi går i gang.
Melde dig til på denne mail: jytte@kulturstedetlindegaarden.dk

NY MUSIK PÅ LINDEGAARDEN – UROPFØRELSE
LINDEGAARDENS KLANG - HYLDEST TIL KUNST OG FÆLLESSKAB
Søndag d. 5. september kl 15
Gratis adgang
Komponisten Jesper Siberg har skrevet et helt nyt værk
om - men også til Kulturstedet Lindegaarden, og det
uropføres søndag d. 5. september. Det bliver en prægtig
og spændende begivenhed, som foregår udendørs på
gårdspladsen omkring det vældige Lindetræ.
Lydbilledet indeholder et musikalsk tema, som også vil
kunne benyttes i fremtidige sammenhænge, og kompositionens tema kommer til at foreligge i en kort version som
et klassiske nodeblad. Dette skal, tilsat ny lyrik, kunne
opføres i andre sammenhænge og på flere forskellige
instrumenter i fremtiden. Der er netop nu ved at blive
skrevet en lyrisk tekst til værket af digteren Michael Valeur.
En sådan helt ny komposition ville ikke kunne opstå uden
støtte udefra, og vi har med stor tak modtaget støtte fra
følgende fonde til at føre dette unikke initiativ ud i livet:
Statens Kunstfond, Gramex Fonden, Tømmerhandler
Johannes Fogs Fond, Carla og Jørgen Storks Optimist Fond
og Lindegaardens Venner.
Medvirkende er
Komponist: Jesper Siberg
Digter: Michael Valeur
Solo vokal: Josefine Cronholm
Percussion + supplerende vokal: Birgit Løkke
Lydlandskab/elektronisk klang/kornet: Jesper Siberg
Kor: Nordglød Kammerkor
Korarrangement: Jørgen Lauritsento og Jesper Siberg
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OPERA PÅ LINDEGAARDEN - Foregår udendørs på gårdspladsen
ELSKOVSDRIKKEN
LØR-SØNDAG D. 11. og d. 12. SEPT. 19.30 – 21.00
Komponist: Geatano Donizetti
Medvirkende: Opera Nordsjælland, Kammerorkestret Musica, kor og solister

’Elskovsdrikken’ er én af perlerne blandt 1800-tallets komiske operaer. Forviklinger imellem
romantik, drømme, intriger og plattenslagere i en lille baskisk landsby, her henlagt til Lindegårdens
indre gårdsplads med det smukke, gamle lindetræ i midten. Operaen synges på dansk, og der spilles
under den åbne aftenhimmel.

SØNDAGS-MATINÉ
ANEMONETEATERET
SØNDAG D. 19. SEPTEMBER 2021 KL. 15
Emo skal til fødselsdag og invitationen volder hende en del
udfordringer. ”Kom udklædt og med godt humør”. Hvad skal
hun tage på, hvad skal hun give i gave, hvordan finder hun
det rette humør? Emo kommer til at spise gaven og hun
kommer igennem hele følelsesregistret inden hun begiver
sig til fødselsdagen. En humoristisk forestilling for børn 3-6
år og deres familie.
Pris kr.75 – kr.150
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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FOREDRAGS RÆKKE
KÆRLIGHED TIL KUNSTEN I CORONAENS TID
MANDAGENE KL 19 I STUERNE:
30. AUGUST, 6. SEPTEMBER, 20. SEPTEMBER, 4. OKTOBER, 18. OKTOBER OG 1. NOVEMBER
Vi har indbudt en række anerkendte kunstnere til at
fortælle, hvordan coronaen har påvirket deres arbejde. Du
vil på disse mandage kunne møde blandt andre Vibeke
Glarbo - billedhugger, Bent Raymon Jørgensen – forsker og
forfatter, Tine Hecht Petersen - billedhugger og keramiker,
Karin Carlander – væver og designer samt Jytte Kløve –
guldsmed. Mere om foredragene i næste nyhedsbrev.

VINDERNE AF FOTOKONKURRENCE:
”Tag et billede af Lindegaarden”
Dommere i konkurrencen var:
Mette Schmidt Olsen, Ole Vedel, Peder Krabbe, Thelma
Slaatto og Jakob Slatto
Først og fremmest: Hjerteligt tillykke til vinderne af
Bondebylauget og Kulturstedet Lindegaardens allerførste
fotokonkurrence. På billedet her ser du vinderen som er
Isabella Carlander. Præmieoverrækkelsen fandt sted søndag
d.13. Juni i et vidunderligt solskinsvejr.
Det har været en fantastisk oplevelse at afholde vores 1.
fotokonkurrence, og dommerne har været meget begejstrede
for alle de billeder, som er indkommet. De 5 dommere havde
det ikke let, mht. at beslutte hvem der skulle være vinderne,
men her kan du se de vindene fotos sammen med
dommernes begrundelser:

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

Side 4/11

NYHEDSBREV JULI 2021

Vinderen er Isabella Carlander, og dommerne udtaler:

Dette billede er for dommerne et overbevisende vinderbillede.
Der er valgt en usædvanlig betragtningsvinkel – fra en meget lav position og med en meget bred
billedvinkel.
Som betragter ser man som igennem en tunnel – fra den omgivende verden og ind - i det
spændende rum med det karakteristiske lindetræ i centrum.
Vi er helt tæt på de gamle, toppede brosten, hvor den lyse stribe og alle linierne leder vores øjne
videre ind i billedet. Herved tændes interessen for at se mere til hele den verden, som ser ud til at
findes derinde. Det lokker med miljø, farver og …. Tja, hvem ved?
Et superflot billede af et fint gammelt miljø – i en nytænkende og forfriskende fotografisk
fortolkning.
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På 2. Pladsen har vi Marianne Godtfredsen, og dommerne udtaler:

Dette billede får dommernes 2. pris.
Her kommer Lindegårdens særegne gule farve virkeligt til sin ret, og detaljerne i de
gamle mursten står tydeligt frem. Men vi ser meget mere end et stykke mur, for
spejlingerne i vinduesglassene giver os sammenhængen til omgivelserne – naturen
omkring gården og forårsknopperne, der vist er på vej til at springe ud.
Det manglende glas i en af ruderne signalerer bygningens alder og løbende behov for
kærlighed og vedligehold, og inde bagved gemmer sig et spændende mørke.
Vinduets facon og den krumme gren i forgrunden spiller fint sammen, så man
næsten kan tro, at de er lavet til at passe sammen.
Et enkelt og dejligt billede.
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Og 3. Pladsen lander hos Anders Bach, hvor dommerne begrunder deres valg således:

Anders Bachs billede får dommernes 3. pris.
Dette billede fremviser rigtigt flot fotoarbejde.
Farverne og detaljerne fremstår meget fint, og der er valgt et godt udsnit / en god beskæring af
billedet.
Betragteren oplever straks, at vi befinder os i et gammelt miljø, som samtidigt er toptrimmet og
smukt i udførelse, farver og materialer.
Personen skaber liv i billedet, som han kigger ud fra den lille dør, som igen er en del af den store
ladeport.
Vi ser den klare blå himmel og aner lige en solstribe i venstre del af billedet, men solen opleves især
ved den varmt gule refleksion i den store grønne port. Det bidrager meget til den dejlige stemning i
billedet.
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Dommerpanelets eget valg: Helle Mortensen
I selve dommerpanelet, har de efter at have afgjort vinderne i konkurrencen også valgt et billede,
som de fandt indeholdt en ganske særlig ide, og begrundelsen lyder:

Dette billede har vi dommere tildelt et særskilt diplom, fordi billedet er flot – enkelt – og kreativt.
Det bryder med flere af ’fotografernes grundregler’. Især den, at man ikke skal se fotografens
spejling eller skygge i billedet. Men her ER fotografen og dermed billedets fortælling netop med i
spejlingen i det gamle vindue. Detaljerne i vinduet og i det rustikke murværk er i sig selv seværdige,
men via spejlingen fortæller billedet os meget mere:
-

Noget om den modsatte længe i gården

-

Noget om solskin og dejlig blå himmel

-

Noget om fotografens værktøj – den allestedsnærværende mobiltelefon

-

Noget om fotografens nysgerrighed …..

Fotografen er måske helt oppe at stå på tåspidser for at kigge ind.
Hvad sker der derinde?
…. og det er da et rigtigt godt spørgsmål, når det gælder Lindegården.
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SØNDAG D. 20. JUNI
LOPPEMARKED I HELE BONDEBYEN - I SAMARBEKDE MED BONDEBYLAUGET
Det blev en fantastisk dag, hvor det summede af liv i hele Bondebyen, hvor 41 af de idylliske huse
havde loppestand udenfor deres egne huse. Der var musik flere steder i Bondebyen, og en mobil
skærsliber havde fundet vej op til os, hvor folk kunne få slebet deres spade, sakse og knive.
Mon ikke det bliver gentaget til næste år? Måske d. 19. juni 2022.
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DEN RUNDE BÆNK OMKRING LINDETRÆET
Og mens alt dette er foregået, er bænken rundt om Lindetræet blevet til takket være Niesl-Erik
Pedersen, som er bestyrelsesmedlem i Fonden Kulturstedet Lindegaarden. Materialerne er blevet
indkøbt for de midler, som fulgte med, da vi fik Lyngby-Taarbæks Kulturpris, og vi får nu endnu en
god anledning til at sende en venlig tanke til Lyngby-Taarbæk Kommunes kulturudvalg med tak, dels
for prisen, men også for det gode samarbejde.

LEJ SALEN ELLER STUERNE TIL MØDER- ELLER FESTLOKALER:
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.
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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OUT OF OFFICE - KONTORET ER SOMMERLUKKET FRA 1. JULI TIL OG MED 5. AUGUST
Men vi er klar ved maile, hvis du vil i kontakt med os. Skriv til info@kulturstedetlindegaarden.dk
-

En af de altid aktive Venner Jesper Grand er parat til ferien.
Hav en rigtig dejlig sommer og venlig hilsen
På vegne af formændene Marianne Hilton og Niels Halse
Jytte Kløve
Vild frivillig
Kongens Lyngby 1. juli 2021
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NYHEDSBREV SEPTEMBER 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19. sept: ”Humørhelt”, Anemonen på Lindegaarden, teater for børn
20. sept: Aktuel Kultur og Kunst – Foredragsrækken ”Kærlighed til Kunsten i Coronaens tid”
24. sept: Release koncert for 2 nye CD-udgivelser
04. okt: Aktuel Kultur og Kunst – Foredragsrækken ”Kærlighed til Kunsten i Coronaens tid”
05. okt: Livestreamet foredrag – BIG BANG
10. okt: 91. Åben søndag
10. okt: Mazel Klezmer Band – Søndags-matiné
12. okt: Livestreamet foredrag – Yngre med Årene
16. okt: Yasmins Børneafro – Forestilling for børn
Sensommerstatus

Kære Venner
Så er efterårssæsonen på Lindegaarden skudt i gang med et
festfyrværkeri af kulturelle aktiviteter.
Vi har haft filosofiske og finurlige foredrag til eftertanke om
kærlighed til kunst, fortryllende opera og helt unik musik til og
om Kulturstedet Lindegaarden – og det fortsætter hele efteråret i
samme rille tilføjet spændende foredrag og sjovt børneteater.

19. september: ”Humørhelt”
Anemonen på Lindegaarden. Teater for børn kl. 15:00 – ca. 15:45
Børneteater for de 3-7 årige.
Det er med stor glæde, at Søndagsmatinéerne
på Kulturstedet Lindegaarden åbner sin
arrangementsserie 2021-22 med et spændende
gæstespil fra børneteatret Anemonen, tidligere
kendt som Anemoneteatret:
Emo har fået en invitation til sin gode vens
fødselsdagsfest. Alt er godt, indtil Emo finder ud
af, at man skal klædes ud som superhelt og
komme med godt humør. Hvordan klæder man
sig ud som helt, når man kun har dyrekostumer,
og hvordan finder man sit gode humør, når det
hele tiden bliver væk?
Ved en tidlige opførelse skrev CPHCULTURE: ”Mondrup er i sandhed en humørbombe i rollen som
Emo, og i Petrea Søes boblende iscenesættelse kommer hun så godt som hele følelsesregistret
igennem på en halv time”

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

Side 1/10

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2021

HUMØRHELT handler om at være i sine følelsers vold. Om at leve op til andres forventninger, om
hvad man må føle og ikke føle.
Skuespiller Marie Mondrup og instruktør Petrea Søe har sammen skabt forestillingen ”Humørhelt”
med afsæt i de mindstes univers, og de har stor rutine i at spille for og med børnene. Varighed ca
30 min.
Søndagsmatinéerne er støttet af Fonde
Søndagsmatinéerne er venligst støttet af Kulturfonden Lyngby-Tårbæk Kommune og Karla Storchs
Optimistfond, Den Bøhmiske Fond, Statens Kunstfond, Knud Højgaards Fond.
Kuratorer: Niels Halse, Marianne Lund og Lone Bang Hemmeth.
Pris kr. 150. Medlem af Vennerne kr. 75, børn gratis.
Køb billetter her eller ved døren på dagen.

20. september: Aktuel kultur og kunst
Foredragsrækken ”Kærlighed til kunsten i Coronaens tid”, mandage kl. 19
Kultur, kunst og videnskab i højeste klasse beriger os de
næste måneder gennem foredragsrækken ”Kærlighed til
kunst i Coronaens tid”. Vi har bedt en række udøvende
kunstnere om at komme forbi på Lindegaarden i løbet af
efteråret for at fortælle os om, hvordan Coronaen har
påvirket deres arbejde. Vi tror på, at hver af kunstnerne og
videnskabsfolkene i foredragsrækken vil kunne inspirere os
alle, og at vi herefter vil kunne gå styrket videre ud i
fremtiden. De medvirkende er alle anerkendte skabende
kunstnere bosiddende i lokalområdet.
I det 3. foredrag i foredragsrækken fortæller billedhugger
Vibeke Glarbo om sit syn på kærlighed til kunsten i
Coronaens tid. Vibeke Glarbo er en af de rigtig store og
anerkendte danske billedhuggere. Måske har du set værker
af Glarbo på en af de mange udstillinger hun har deltaget i
både her i landet og internationalt? Eller måske har du
mødt billedhuggeren på din vej fra A til B her i LyngbyTaarbæk Kommune, hvor hun bor?
Vi bedt Vibeke Glarbo om at fortælle om sit arbejde, og
hun beretter: ”Jeg var så heldig at være barn på Bornholm
i 50’erne med en udstrakt grad af fysisk frihed, som blev
brugt til at udforske naturen, fiske efter haletudser og
salamandre, klatre i træer og lave mudderhuller. Der blev
grundlagt en stor glæde ved og undren over naturens love og fænomener, som siden har været en
integreret del af mit arbejde. En forståelse for at indsigt i naturen er en vej til indsigt i sig selv med
både mørke og lyse sider, voldsomhed og varsomhed.
Med adgang til min fars værktøj kunne jeg konstruere og bygge – der var han åben. Men da jeg ville
tale om døden, som jeg tidligt kunne se, klappede han i som en østers – den måtte jeg selv arbejde
med. Livet, som det udspændes mellem fødsel og død, naturens cyklus har været et gennemgående
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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tema for mig altid. Og ligesom Jeppe Aakjærs: Lille Ole sad på en knold og sang ville jeg også
udforske verden.
Jeg har siden den første udstilling på Charlottenborg i 1973 arbejdet i 2 spor. Det ene spor er
installationssporet, hvor jeg på udstillingsstedet bygger med forskellige materialer oftest hentet i
naturen. Materialer som er forgængelige og som kan ende i kompostbunken. Det andet spor er et
mere klassisk spor med en arbejdsgang hvor værkerne først er formet i ler eller gips, for derefter at
blive støbt i bronze, jern eller aluminium. Det er mindre skulpturer og udsmykninger, der skal
opstilles udendørs og gerne skulle kunne holde i mange år. Men de eksistentielle spørgsmål er stadig
brændende.”
Vibeke Glarbo har modtaget Statens Kunstfonds livsvarige ydelse i 2009.
Alle foredragene finder sted på mandage kl. 19 i Stuerne på Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds
Vej 8, 2800 Kongens Lyngby.
Kommende foredrag i serien Kærlighed til Kunsten i Coronaens tid:
4. oktober kl. 19: Karin Carlander – væver og designer
25. oktober kl. 19.: Tine Hecht Petersen – skulptør og keramiker
1. november kl. 19. Henrik Juul Jensen - forfatter
Pris kr. 50. Medlemmer af Vennerne kr. 35, børn gratis.
Køb billetter her eller ved døren på dagen.

24. september: Release koncert for 2 nye CD-udgivelser
Lindegaardskoncert, fredag kl. 19:30 – 21:30
Kom til Lindegårdskoncert med musik fra 2 nye
CD-udgivelser med
Signe Asmussen, Anne Mette Stæhr, Anette
Slaatto og Helge Slaatto
CD’erne “Nordiske Sange og Romancer” med
Helge Slaatto, violin og Anne Mette Stæhr, klaver
(fem stjerner i Kristeligt Dagblad) og “Singing
Secrets” med værker af Per Nørgård med en
håndfuld af førende danske musikere, anført af
den karismatiske sangerinde Signe Asmussen (sopran) og Anette Slaatto, som har skabt sig et navn
som en af Nørgårds fremmeste fortolkere. Sangens og romancernes verden forbinder de to
udgivelser med nordisk musik, og det vil koncertens program med de ovennævnte musikere
afspejle: Komponister som Edvard Grieg, Jean Sibelius, Wilhelm Stenhammar og netop Per Nørgård
viser sine ypperste sider på dette område, og Johan Svendsen, Bo Holten og Sunleif Rasmussen
følger fremragende trop.
Som Kristeligt Dagblad skriver: ”En plade som lyser godt op i en mørk og Corona-nedlukket periode,
for de glimrende musikere giver os gode anelser om det forår og den sommer, der venter på den
anden side”!
Det er muligt at købe buffet kl. 18 inden koncerten.
Køb billetter her
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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4. oktober: Aktuel kultur og kunst
Foredragsrækken ”Kærlighed til kunsten i Coronaens tid”, mandage kl. 19
Kultur, kunst og videnskab i højeste klasse beriger os de
næste måneder gennem foredragsrækken ”Kærlighed til
kunst i Coronaens tid”.
I det 4. foredrag i foredragsrækken fortæller væver og
designer Karin Carlander om sit syn på kærlighed til
kunsten i Coronaens tid.
Verden venter, og det har den gjort til alle tider. Den
venter på hvordan kunstnerne bearbejder og fortolker de
forandringer, der finder sted. Lige nu sker der umådelige
forandringer i vores tilværelse. Det er skift, som vi ikke
har set magen til i mands minde. Når man ser tilbage på
voldsomme hændelser som krig eller andre pandemier i
fortiden, så kan man se, at kunstnerne herefter har
været i stand til at formulere, male, komponer og skabe
værker, som gav omgivelserne mulighed for at erkende
nye sammenhænge, sætte følelser på det skete og
derved blive i stand til at ”sætte det hændte på plads” i
både deres eget liv, men de har også derved hjulpet os
andre med at finde ro.
De anerkendte skabende kunstnere er alle fra
lokalområdet
På Kulturstedet Lindegaarden har vi bedt en række udøvende kunstnere om at komme forbi på
Lindegaarden her i løbet af efteråret for at fortælle os om, hvordan Coronaen har påvirket deres
arbejde. Vi tror på, at hver af kunstnerne og videnskabsfolkene i foredragsrækken vil kunne
inspirere os alle, og at vi herefter vil kunne gå styrket videre ud i fremtiden.
De medvirkende i denne serie af foredrag er alle bosiddende i lokalområdet. Det vil sige, at du
måske kender dem alle – eller nogle af dem? Måske har du mødt dem i supermarkedet, du har
måske læst værker, som de har skrevet, eller set udstillinger, som de har deltaget i?
Alle foredragene finder sted på mandage kl. 19 i Stuerne på Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds
Vej 8, 2800 Kongens Lyngby.
Kommende foredrag i serien Kærlighed til Kunsten i Coronaens tid:
25. oktober kl. 19.: Tine Hecht Petersen – skulptør og keramiker
1. november kl. 19. Henrik Juul Jensen - forfatter
Pris kr. 50. Medlemmer af Vennerne kr. 35. Børn gratis.
Køb billetter her eller ved døren på dagen.
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5. oktober: Livestreamet foredrag – BIG BANG, tirsdag kl. 18:45 – 21:00
Mørkt stof og mørk energi udgør 95 % af universet, men vi ved
faktisk ikke, hvad det er. Uden det mørke stof ville vi og livet
imidlertid ikke eksistere. Professor i astronomi Steen
Hannestad, Aarhus Universitet løfter sløret for den nyeste
forskning i kosmologi for hvad det usynlige univers egentlig
består af.
Foredraget er gratis, men der skal bestilles billet herunder.
Bestil billetter her

10. oktober: 91. Åben søndag kl. 10:00 – 14:00
Vi fortsætter traditionen med, at aktive venner hjælper til med at
holde Lindegaarden i god stand både inde og ude – vi kan slet
ikke lade være. Vi mødes den anden søndag i hver måned for at
hjælpe til med det, som trænger. Alle kan være med, hvis de har
tid og lyst. Så skriv blot til os, så vi ved, at du kommer og
dermed hvor mange rundstykker, vi skal købe til morgenkaffen
kl. 9:30, inden vi går i gang.
Du kan melde dig til på denne mail:
jytte@kulturstedetlindegaarden.dk

10. oktober: Mazel Klezmer Band – Søndagsmatiné, søndag kl. 15 - 17:00
Bandet tager os på en rejse gennem den
traditionelle jødiske klezmermusik, der
kommer fra det gamle Østeuropa. Vi møder
både den uimodståelige og fyrrige festmusik og
de drivende sentimentale eller morsomme
jiddiche sange.
Mazel Klezmer band blev dannet i 1998 og har
siden betaget og forført publikum igennem
hyppig koncert-virksomhed i ind- og udland.
Pris 150 kr. og 75 kr. for medlemmer af
Lindegaardens Venner. Børn er gratis.
Køb billetter her
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12. oktober: Livestreamet foredrag
Yngre med årene, tirsdag kl. 18:45 – 21:00
Professor Bente Klarlund Pedersen, Københavns Universitet
holder foredrag om livsstil. Forskning viser at ikke bare din
livsstil, men også livsindstilling, er med til, i et vist omfang, at
bestemme om du vil dø som en rask 90-årig eller som en syg
80-årig. Du kan forsinke aldringen af dine celler og dermed af
din krop.
Foredraget er gratis, men billetter skal bestiller herunder.
Bestil billetter her

16. oktober: Yasmins Børneafro – Forestilling for børn, lørdag kl. 15 – 16
Tag en tur til Afrika på Lindegaarden. Hvilken bedre start
på efterårsferien for børn (3-10 år) og voksne kan man
tænke sig?
Sangerinden, Yasmin Kierkegaard, som er dansk/
mozambisk, byder op til Børne Afro Koncert med stor
inspiration fra hendes moderland Afrika.
Når musikken spiller, er der ingen der kan sidde stille.
Dette er en sprudlende musikalsk fortælling om en
safaritur til Afrika med vilde rytmer, frække aber og
masser af sjov og ballade. Musikken er inspireret af
forskellige afrikanske stilarter, med stemninger lige fra
Sahara til Sydafrika. Det er livsglæde på højt niveau.
Ideen er at bygge bro mellem de forskellige kulturer, der
lever side om side her i landet, og præsentere børn for de
spændende afrikanske rytmer som er svære at sidde stille
til.
Musikken er bygget op om en sød og vigtig historie omkring venskab på kryds af kulturer. Vi kan
sagtens leve side om side, selvom vi kommer fra vidt forskellige lande og ser forskellige ud. To
drenge bliver bedste venner. Det fører til en rejse til Afrika, hvor de oplever deres forskelligheder,
kultur og masser af sjov.
Line up: Yasmin Kierkegaard/vokal – Preben Carlsen/guitar – Jakob Dinesen/sax – Sal Dibba/
percussion.
Pris 40 kr. for voksne og 30 kr. for medlemmer af Lindegaardens Venner og Lyngby-Taarbæk
Jazzklub. Børn er gratis.
Køb billetter her

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

Side 6/10

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2021

Sensommerstatus
Lindegaardens Klang – hyldest til kunst og fællesskab
Søndag den 5. september skete der noget helt specielt og unikt på Lindegaardens gårdsplads. Her
fik Lindegaarden sit eget særlige musikstykke – en hyldest til kunst og fællesskab. Et musikstykke
der er et lydbillede, som beskriver den identitet, som Kulturstedet har nu for fremtidige
generationer, som samlingssted for koncerter, foredrag og øvrige kulturelle begivenheder.

Det var en pragtfuld sensommer eftermiddag, hvor der blev kaldt til samling, og ”Lindegaardens
Klang” blev uropført med slagtøj, kor og solister. Stykket og det tilhørende digt gav associationer til
noget højtideligt, drømmeagtigt og meditativt samtidig med noget jordbundent som lyde af
værktøjer og vand der risler. En spændvidde som også karakteriserer Kulturstedet Lindegaardens
aktiviteter.
Jesper Siberg har komponeret til Kulturstedet Lindegaarden. Elverhøjkoret og Nordglød Kammerkor
medvirkede sammen med de to vokalister Josefine Cronholm og Birgit Løkke. Til kompositionen
Lindegaardens Klang er der skrevet et stykke poesi, som handler om Kulturstedets identitet. Digtet
er skrevet af Michael Valeur.
Det var fantastisk, og hvor mange bygninger har deres egen særlige musik.
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Foredragsrækken om ’Kærlighed til Kunsten i Coronaens Tid’
Bent Raymond Jørgensen - Mag. Art. Forsker ved Center for Kvanteprotein, DTU. Videnskabsteori
og metode.
Bent Raymond Jørgensen indledte foredragsrækken om ’Kærlighed
til Kunsten i Coronaens Tid’, og gav os alle i rummet en fantastisk
oplevelse. Bent Raymond Jørgensen præsenterede os for de store
spørgsmål, som han i samarbejde med videnskabsfolk og genier er
optaget af. F.eks. ”Hvem er du? Hvor er du? Hvad er sandheden?”
”Du eksisterer ikke, fordi du ændrer dig hele tiden – hvis du ikke
ændrer dig, er du død”.
Og der sad vi så alle dybt optaget af både Bent Raymond Jørgensens
indsigt og hans ekvilibristiske allitterationer, mens vi alle blev døbt til
at være mirakler.
Kunsten havde Bent Raymond Jørgensen også sin holdning til: ”Klassisk kunst skal vise noget, som
vi ikke vidste før”. Lad det også være en inspiration for os på Kulturstedet Lindegaarden.
Jytte Kløve - guldsmed
Jytte Kløve – nærmere præsentation turde være
unødvendig – stor og anerkendt guldsmed i ind og udland,
Vennernes tidligere formand, men heldigvis stadig,
uundværlig og inspirerende ’Vild frivillig’ (som Jytte selv
kalder sig) i Kulturstedet Lindegaarden.
Jytte Kløve var den anden foredragsholder i foredragsrækken om ’Kærlighed til Kunsten i Coronaens Tid’ og
fortalte om sine tanker og følelser, da coronaen lukkede alt
ned i foråret 2020. Det kalder hun ”1. frygt”. ”2. frygt”
kom, da virussen i efteråret tog fat igen.
Men i stedet for at lade sig lamme brugte Jytte Kløve
frygten som drivkraft og kunstnerisk inspiration.
Forvandling og udvikling i stedet for afvikling. Som altid
positiv, inspirerende og nytænkende.

Vores egen organisation – Kulturstedet Lindegaardens Venner
Den nye bestyrelse har hen over sommeren arbejdet med at danne og beskrive Vennernes
organisation. Det er vigtigt for os at vide, hvem der gør hvad, så roller og ansvar er kendt af alle.
Her er en oversigt over, hvordan vi har organiseret os helt overordnet. Vi har opdelt vores aktiviteter
i nedenstående 5 arbejdsgrupper: Arrangementsudvalg, Søndagsmatiné, Lindegaardskoncerter,
Aktive Venner og Kommunikation.
Langt den største arbejdsgruppe er Aktive Venner. De er krumtappen i driften af Lindegaarden.
Aktive Venner med de forskellige hold sørger for, at gården fungerer så udlejningen er en stor
succes, og de hjælper med praktikken i forbindelse med de velbesøgte kulturelle aktiviteter.
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
www.kulturstedetlindegaarden.dk - Mail: Info@kulturstedetlindegaarden.dk
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Strategiseminar
I begyndelsen af september holdt Vennernes bestyrelse og suppleanter et strategiseminar med
Fondens bestyrelse. Formanden for Fonden, Rolf Aagaard-Svendsen, guidede os sikkert igennem
dagen. Formålet var at styrke samarbejdet og få talt om og besluttet, hvad der skulle prioriteres de
næste par år.

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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Det var en meget levende og positiv dag, hvor det var tydeligt, at vi alle trækker på samme
hammel. Der var stor enighed om, hvad der skal prioriteres i de næste par år, og at en tydelig og
klar kommunikation er meget vigtig.
Der blev nedsat følgende tre arbejdsgrupper:
•
•
•

Akustik i salen så der tages højde for krav til både koncerter og selskaber
Opgradering af køkkenet i Stuerne
Strategisk beslutning om hvad vi skal bruge Østre- og Søndre længe til

Meningen er, at disse grupper inden december i år skal komme med forslag til, hvordan opgaverne
skal løses. Herudover arbejdes der videre med handicapadgang og -toilet.

90. Åben Søndag
I søndags var der 90. Åben Søndag på Lindegaarden. De Aktive Venner fik ordnet både inde og ude.
Der blev slået græs, klippet hæk og ordnet indvendigt – selv vandkaraflerne blev afkalket!
At deltage på en Åben Søndag er som at være med i et summende bistade – alle laver noget nyttigt,
og det er hyggeligt.
Prøv det.

Opera ’Elskovsdrikken’
Der var romantik og intriger i luften i weekenden, da Opera
Nordsjælland, Kammerorkestret Musica, kor og solister opførte
Donizettis Elskovsdrikken på gårdspladsen.
For første gang satte vi en opera op på Kulturstedet Lindegaarden.
Det var en udendørs opsætning, hvor handlingen udspillede sig på
gårdspladsen med Lindetræet og bænken i midten.
Det var to meget romantiske aftner. De mange publikummer nød
den store kor-opera, hvor koret spiller en hovedrolle som godtfolk i
den landsby, hvor fupmageren Dulcamara drager ind for at sælge sin
hjemmelavede medicin. Både tema og omgivelser gik op i en højere
enhed med den smukke sang og musik.

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

Kongens Lyngby 15. september 2021
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
www.kulturstedetlindegaarden.dk - Mail: Info@kulturstedetlindegaarden.dk

Side 10/10

NYHEDSBREV OKTOBER 2021
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

16.
24.
25.
26.
29.
01.
09.
14.
14.

okt kl. 15:00 - 16:00
okt kl. 14:00 - 16:30
okt kl. 19:00 - 21:00
okt kl. 18:45 - 21:00
okt kl. 19:30 - 21:30
nov kl. 19:00 - 21:00
nov kl. 18:45 - 21:00
nov kl. 09:30 - 14:00
nov kl. 15:00 - 17:00

Yasmins Børneafro, forestilling for børn
Kommunalvalgmøde 2021- Temperaturen på kulturen
Kærlighed til Kunsten i Coronaens tid – Tine Hecht-Pedersen
Live streamet foredrag – Pandemier i de sidste 200 år
Jonas Frølund, Bjarne Hansen og Slaatto Trioen – Lindegårdskoncert
Kærlighed til Kunsten i Coronaens tid – Henrik Juul Jensen
Live streamet foredrag – Den inderste kerne
Åben Søndag
Carl-Erik Sørensen – Revyens mester – Søndagsmatiné

Kære Venner
Det er dejligt når noget lykkes, og efter en kedelig
start på musikarrangementerne i september, hvor
kulisserne til børneforestillingen HUMØRHELT sad
urokkeligt fast i et halvmaraton i indre København,
og forestillingen derfor måtte aflyses, var det
fantastisk at opleve den fyldte sal og den store
glæde, da klezmer bandet Mazel optrådte her i
søndags foran det nye scenetæppe.
Det var en søndag med strålende sol, og de
fantastiske aktive frivillige var endnu en gang under ledelse af Jesper og Gitte samlede for at gøre
gården pæn og funktionsdygtig. Bænke skulle males, nyt køleskab installeres, haven ordnes, rum i
søndre længe ryddes og forsatsvinduer monteres imod den kommende kulde. Gården summer af liv.
Det er rigtig dejligt at være med og fornemme den entusiasme, der er til stede over vores fælles
projekt Lindegaarden, og samtidig også glæden ved samværet. Når det hele så krones med Anettes
skønne græskarsuppe og andre lækkerier ved frokostbordet, så har det været endnu en god frivillig
søndag.

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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Næste åben søndag er den 14. november. Har du tid og lyst, så kom og vær med til at præge
Lindegaarden og de aktiviteter der foregår, der er altid plads til flere aktive frivillige. 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 frivillig arbejdet.
OG! Nu ser det ud til, at der kan komme gang i renoveringen af køkkenet ved stuerne, så det
fremstår mere ’lækkert’ med nye bordplader og nyt gulv! På bestyrelsesmødet blev det også
besluttet at sætte gang i en forbedring af akustikken i den store sal med ophængning af
reflekterende plader over scenearealet, så vi ’holder på’ de akustiske musikeres lyd.
I efterårsferien vil også salens lyddæmpning udadtil blive forbedret, når den nye branddør mod
naboerne bliver monteret. Så kan vi (måske) ’støje’ lidt mere, også efter kl. 22.

16. oktober kl. 15:00 – 16:00

Yasmins Børneafro, forestilling for børn

Ideen er at bygge bro mellem forskellige kulturer,
og præsentere børnene for spændende afrikanske
rytmer, som er svære at sidde stille til.
Musikken er bygget op omkring en sød og vigtig
historie om venskab på tværs af kulturer. Vi kan
sagtens leve side om side selvom vi kommer fra
vidt forskellige lande og ser forskellige ud.
To drenge bliver bedste venner. Det fører til en
rejse til Afrika, hvor de oplever forskellighederne i
kultur og har masser af sjov.
Line up: Yasmin Kierkegaard/vokal – Preben
Carlsen/guitar – Jakob Dinesen/sax – Sal
Dibba/percussion
Pris: 40 kr. for voksne og 30 kr. for medlemmer af
Lindegaardens Venner og Lyngby-Taarbæk
Jazzklub. Børn er gratis.
Køb billetter her

24. oktober kl. 14:00 - 16:30

Kommunalvalgsmøde 2021 - Temperaturen på kulturen
KOM TIL KOMMUNALSVALGMØDE OM KULTUREN I LYNGBY-TAARBÆK
Her vil du blive klogere på, hvad kandidater for Radikale, Konservative, Socialdemokratiet, Liberal
Alliance, SF, Venstre, Enhedslisten og Nye Borgerlige vil gøre for at styrke kulturlivet i kommunen.
Guldsmed Jytte Kløve, tidligere formand for Kulturstedet Lindegaardens Venner, indleder med sit
bud på Lyngby-Taarbæks kulturelle identitet.
Gratis adgang – kaffe, the mv. kan købes. Arrangør: Kulturstedet Lindegaarden

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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25. oktober og 1. november kl. 19 -21

Kærlighed til Kunsten i Coronaens Tid
Rækken af causerier over temaet ’ Kærlighed til Kunsten i Coronaens Tid’ fortsættes og afsluttes,
når henholdsvis skulptør og keramiker Tine Hecht-Pedersen og forfatter Henrik Juul Jensen fortæller
om deres liv og virke i en tid uden samvær.
Køb billetter til Tine Hecht-Pedersens foredrag her Og til Henrik Juul Jensens foredrag her

26. oktober kl. 18:45 - 21:00 (mødetid kl. 18:45)

Live streamet foredrag – Pandemier i de sidste 200 år
Professor i folkesundhed Lone Simonsen, Roskilde
Universitet holder foredrag om pandemier.
Hvad kan vi lære af at kigge tilbage i historien på de store
epidemier og pandemier – fx pesten, den spanske syge,
kopper, kolera og mæslinger?
Nye matematiske modeller giver os indsigt i hvordan
fremtidige epidemier udvikler sig – herunder covid-19pandemien.
Foredraget er gratis, men billetter skal bestilles her

29. oktober kl. 19:30 - 21:30

Jonas Frølund, Bjarne Hansen og Slaatto Trioen – Lindegårdskoncert
Program:
Johannes Brams: Klarinetkvintet
Jørgen Bentzons: Tema med variationer, Soloværk for
klarinet
W.A. Mozart: Klarinetkvintet
Carl Maria von Weber: Klarinetkvintet, sidste sats Rondo
allegro giocoso
Det er muligt at købe buffet kl. 18 inden koncerten.
Køb billetter her

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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9. november kl. 18:45 - 21:00 (mødetid kl 18:45)

Live streamet foredrag – Den inderste kerne
Forfatter Lotte Kaa Andersen og professor i geofysik David
Lundbek Egholm, Aarhus Universitet holder foredrag om den
danske seismolog Inge Lehmanns liv og forskningskarriere.
Herunder hvordan hun vha. seismiske trykbølgers
hastighedsfordeling blev verdensberømt ved at opdage at Jorden
har en indre kerne og at Jordens indre dermed er tredelt og ikke
todelt.
Foredraget er gratis, men der skal bestilles billetter her
14. november kl. 9:30 - 14:00

Åben søndag
Kulturstedet Lindegaarden Peter Lunds Vej 8, Kgs. Lyngby,
Kom og giv en hånd med og hold Lindegården fin.
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. Alle er velkomne.
14. november kl. 15:00 - 17:00

Carl-Erik Sørensen – Revyens mester – Søndagsmatineé
Carl-Erik Sørensen fremfører for en gangs skyld
selv nogle af sine bidende, krasse og morsomme
tekster med Morten Wedendal på klaveret.
Normalt hører man disse tekster og sange i
Cirkusrevyen, når Ulf Pilgård og Lisbeth Dahl
fremfører dem. Når der står Carl-Erik Sørensen
under en tekst, er der kvalitetsgaranti, og det har
der været i mere end 30 år. Carl Erik Sørensen er
selv en strålende entertainer.
Køb billetter her

Vel mødt på Lindegaarden til samvær og mentalt fitness. Glæd jer blandt andet også til 26.
november, hvor Trio Con Brio gæster Lindegaarden i Lindegaardskoncerternes regi og til 23.
november, hvor en live-streaming om Cellernes salt-balance finder sted. Alt på hjemmesiden
www.kulturstedetlindegaarden.dk
Venlig hilsen
Niels Halse, gæstende redaktør og Kulturarbejder, Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby, 12. oktober 2021
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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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.

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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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.

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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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.

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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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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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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