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NYHEDSBREV
MARTS 2022

Fredag 25. marts kl. 19:30 - 21:00

Lindegårdskoncert – Kvartet til tidens ende

Tirsdag 29. marts kl. 19:00 - 21:00

Livestreamet foredrag – Flagermus

Lørdag 02. april

kl. 14:00 - 16:00

Hindhede og danskernes kost

Søndag 03. april

kl. 14:00 - 16:00

Ukrainske folkeeventyr for børn

Søndag 10. april

kl. 09:30 – 14:00

Åben søndag

Søndag 24. april

kl. 16:00 – 20:00

Fransk musik, lyrik og vin

Tirsdag 26. april

kl. 19:00 – 21:00

Livestreamet foredrag – Rumsafari blandt mælkevejens planeter

Kære Venner
Så har vi lige passeret forårsjævndøgn med strålende solskin.
På Lindegaarden har foråret
også for alvor indfundet
sig. Træerne i indkørslen
er blevet stynede, stauder
er blevet klippet ned,
stedmoderblomster er blevet
plantet i trug og kar, og
bænken rundt om Lindetræet
blev gjort forårsklar.
For bare at nævne nogle af de
aktiviteter, der blev klaret på
Åben Søndag den 13.marts.

De første spæde skridt til forbedring af handicapadgang fra Peder Lunds Vej blev også taget. Stein og
Willy afprøvede om de eksisterende bordursten i gården kan flyttes ind i porten, så der bliver en jævn
adgang for kørestolsbrugere og folk med rollatorer. Og dette genbrug kunne heldigvis godt lade sig
gøre.
På andre måder er der også gang i planlægning af udendørs aktiviteter. Det succesfulde loppemarked,
som Vennerne arrangerede i samarbejde med Bondebylauget sidste år, bliver heldigvis gentaget i år.
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Loppemarked på Lindegaarden 19. juni
Har du lopper? Nogen har kinesiske kopper, brætspil og bøger.
Andre har måske legetøj, nips og smykker.
Hvad har du mon i dine gemmer, som du gerne vil donere til
Lindegårdens Venner, så vi kan blive en del af loppemarkedet i
hele Bondebyen søndag den 19. juni.
Vi modtager alt der kan tiltrække loppeinteresserede,
undtagen sko og møbler.
Du kan aflevere dine loppe-donationer på Lindegaarden:
• Under Åben Søndag på Lindegården den 8. maj eller 12.
juni kl. 10-14.
• I Lindegårdens kontortid mandag kl. 14-16, tirsdag kl. 1719 og torsdag kl. 17-19.
Vi glæder os til at se dig og dine lopper.
Mange hilsner - Lindegårdens loppegruppe
Gitte, Eva, Jytte, Annette, Dorthe og Bibi

Generalforsamling for Kulturstedet Lindegaardens Venner
Generalforsamlingen kunne i år afholdes som planlagt.
Bestyrelsen aflagde beretning: Dorete Dandanell fortalte bl.a. om Arrangementsudvalgets mange
foredrag sidste år og planerne for i år. Niels Halse gav et indblik i Søndags-Matinéernes velbesøgte
koncerter for børn og voksne og de kommende arrangementer. Ligesom Anette Slaato fortalte om
Lindegaardskoncerternes succes.
Marianne Hilton bød velkommen og afsluttede
beretningen med at omtale og takke de
mange Aktive Venner for deres indsats med at
administrere, drive, forbedre og vedligeholde
gården i samarbejde med Fonden. Marianne
takkede også de fonde, der giver donationer
til de kulturelle arrangementer, uden hvilke vi
slet ikke kunne afholde så mange spændende
arrangementer.
Regnskabet blev godkendt. Egenkapitalen er på
knap 50.000 kr. Dette er dog ikke tilstrækkeligt,
selvom vi også er gode til at søge og få støtte fra
en række fonde til vores kulturelle arrangementer.
Derfor foreslog bestyrelsen, at kontingentet øges
fra kr. 250 til kr. 300 per år fra 2023. Dette forslag
blev vedtaget.
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Lone Bang Hemmeth, Anette Slaato og Johannes Vedtofte var på valg til bestyrelsen. Alle
genopstillede heldigvis og blev valgt. Bestyrelsen kommer således i det kommende år igen til at bestå
af: Marianne Hilton, Niels Halse, Dorete Dandanel, Anette Slaatto, Johannes Vedtofte, Lone Bang
Hemmeth og Uffe Christoffersen.
Også blandt suppleanterne var der lyst og energi til at genopstille. Hvilket Gurli Madsen, Lone Gladbo,
Kirsten Havelund, Kurt Wessel Hansen og Niels Friderichsen gjorde. Jesper Grand blev valgt ind som
ny suppleant. Jesper yder bl.a. en kæmpe indsats ifm. den løbende drift af gården, har det store
overblik over, hvad der trænger til at blive gjort og står for de Åbne Søndage hver måned. Tak og
velkommen Jesper!
Se referat fra Generalforsamlingen her

Fredag 25. marts kl. 19:30 - 21:00

Olivier Messiaen: Kvartet til tidens ende

Kvartetten består af fire musikere fra DR Symfoniorkestret:
Johnny Teyssier, clarinet
Christina Åstrand, violin
Henrik Dam Thomsen, cello
Per Salo, klaver
Desuden medvirker:
Solbjørg Højfeldt, recitation af tekster af: Jens Christian Grøndahl
Jens Cornelius skrev om værket: Selv under de mest umulige forhold skaber mennesket musik.
Den franske komponist Olivier Messiaen var i juni 1940 taget til fange af nazisterne, men som det
mærkeligt nok af og til skete, blev musikere behandlet med større agtelse end andre fanger. Messiaen
fik udleveret nodepapir af en tysk vagt, så han kunne komponere et nyt værk til sig selv og tre andre
franske musikere i lejren. I januar 1941 blev værket for klaver, klarinet, violin og cello opført i lejren
– med tyske soldater på forreste række. Messiaen spillede klaver. ”Aldrig er jeg blevet lyttet til med så
stor opmærksomhed og forståelse”, huskede han tilbage.
Det er muligt at købe buffet kl. 18 inden koncerten.

Køb billetter HER
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Tirsdag 29. marts kl. 19:00 - 21:00

Livestreamet foredrag: Flagermus

Flagermus Ved professor i sansefysiologi Peter Teglberg Madsen,
Institut for Biologi, Aarhus Universitet.
Selvom der er mere end 1.400 flagermusarter, og de udgør en
femtedel af alle pattedyrarter, er der meget vi ikke ved om,
hvad de foretager sig i mørket. Men nu har forskere sat små
computere på flagermus og fået ny viden om deres adfærd og
jagt med ekkoer.
Foredraget er gratis, men der skal bestilles billet

Bestil billetter HER

Lørdag 02 april kl. 13:00 – 16:00

Mikkel Hindhede og kampen om danskernes kost
Foredrag ved Sven Halse

Krig på kniven, bøf på gaflen
I dag giver Fødevarestyrelsens kostråd ham ret!
For 100 år siden var det en voldsom kamp, læge
og ernæringsekspert Mikkel Hindhede måtte
udkæmpe for sundheden i danskernes kost.
Groft, råt og plantebaseret!
Hør lektor emeritus fra Aarhus Universitet,
Sven Halse, berette levende om de store slag,
der skulle slås for den gode kost, opgøret med
det hårdnakkede dogme, at kun kød kunne
skabe muskler, ’Fleisch macht Fleisch’, samt de
absurde følger det fik, f.eks. i cykelløbet mellem
kødæderen og vegetaren, ’Bøffen’ og ’Bananen’.
Smagsprøver på Hindhedes retter.
Pris: 110 kr. pr. person inkl. smagsprøver.

Køb billetter HER
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Søndag 03. april kl. 14:00 – 16:00
samt Søndag den 22. april kl. 14:00 – 16:00

Ukrainske folkeeventyr for børn

Fortalt af Jacob Slaatto
Kom og hør gamle ukrainske eventyr. Mød den fattige unge Ivan,
som bliver bedste venner med den venlige kæmpe. Tag på rov
med den lille røde ræv, der med snilde og list får byttet en splint
i foden til alle bondens dyr. Og hør om den dag fjendens soldater
blev besejret af tulipanerne i slottets have.
Pris: Børn 50 kr., voksne 75 kr. inkl. kaffe/sodavand

Alle indtægter og honorarer går til flygtningene fra Ukraine.
Den 03. april: Køb billetter her
Den 22. april: Køb billetter her

Søndag 10. april kl. 09:30 - 14:00

Åben Søndag

På den 2. søndag i alle måneder er der tradition for, at frivillige
mødes på Lindegaarden for at tage hånd om de opgaver, som
skal klares. Der er en del frivillige, som kommer næsten alle
åbne søndage, mens andre blot kommer af og til.
Vi starter kl 9.30 med kaffe og rundstykker, og mens vi nyder
morgenkaffen, fordeler vi opgaverne imellem os. Ved 13-tiden
spiser vi frokost, og derefter fortsætter vi – til vi går hjem. Det
er hyggelige søndage, og alle er velkomne.

Søndag 24. april kl. 16:00 – 20:00

Fransk musik, lyrik og vin

En søndag hvor fransk lyrik, musik og vin er i centrum. Kom
og få viden om fransk vin med smagsprøver, hør charmerende
sange med Claude Chichon akkompagneret af Great Danes Big
Band, og slut af med franske oste og flutes.
Digte af Prins Henrik, Charlez Aznavour og Edith Piaf.
Musik af Bent Fabricius Bjerre, Aznavour, Claude Chichon m.fl.
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Claude Chichon fortæller om numrene og digtene på charmerende dansk/fransk, og musikken er en
blanding af Prins Henriks/Bent Fabricius-Bjerres mere intime og smukke numre for lille besætning.
Også swingende big band numre som fx Les Feuilles Mortes (Autumn Leaves), La Vie en Rose, Hier
Encore (Yesterday, when I was Young), Pigalle, J’aime Paris au Mois de Mai kan høres. Claude Chichon
har en fantastisk stemme og er som formidler meget charmerende og vidende. En blanding af numre
for mindre besætning og så den store big band lyd.
Great Danes Big Band er et swingende 17 mands stort big band og har igennem en årrække
samarbejdet med århusiansk-franske sanger Claude Chichon.

Køb Billetter HER

Tirsdag 26. april kl. 19:00 - 21:00

Livestreamet foredrag – På rumsafari blandt
mælkevejens planeter

Med teleskoper placeret på satellitter i rummet har astronomer gennem
de seneste 30 år opdaget flere tusinde exoplaneter – det vil sige
planeter omkring andre stjerner end vores egen sol. Hør om fund af
vandplaneter, klippeplaneter og gigantiske gasplaneter.
Foredraget er gratis med der skal bestilles billet.

Bestil billetter HER

Velkommen til forår og fristende kulturelle oplevelser på Lindegaarden.
Venlig hilsen
Marianne Hilton
Ordførende formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby 23. marts 2022
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