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NYHEDSBREV
MAJ 2022

Søndag 22. maj kl. 14:00 – 16:00 Ukrainske folkeeventyr
Onsdag 25. maj kl. 18:30 – 21:00 CD-release Hormonstyret Kædedans
Søndag 12. juni kl. 09:30 – 14:00 Åben søndag
Søndag 19. juni kl. 10:00 – 15:00 Loppemarked i hele bondebyen
Søndag 19. juni kl. 11:00 – 12:30 Byvandring
Søndag 10. juli kl. 09:30 – 14:00 Åben søndag

Kære Venner
Træerne springer ud og viser sine blade i forskellige former og farver. Ligeså springer Lindegaarden ud
med sine mange spændende planer og forskellige kulturelle arrangementer.
I øjeblikket er der flere store arrangementer på spring: For eksempel Loppemarked i hele Bondebyen
og Historiske dage i Lyngby-Taarbæk.

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:
• På åben Søndag på Lindegården den 12. juni kl. 10 og 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
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Historiske dage i Lyngby-Taarbæk – lørdag den 20.august.
Her kan du møde foreningerne i deres boder, høre miniforedrag, oplæsning, deltage i quizzer, banko, mv. Der
bliver fortælle- og historie-hjørner, konkurrencer og skæg
og ballade for børn. Veteranbil-ture, historiske ture med
Nærumbanen, foodtrucks, mv. Alt sammen fra kl. 11-17, og
det er gratis at deltage.
Kulturstedet Lindegaardens Venner står for organiseringen af
dette arrangement i samarbejde med Historisk-topografisk
Selskab.
De fleste aktiviteter vil foregå på Lindegaarden, hvor både
gårdspladsen og Salen vil være fuldt optaget af de godt 20
organisationer, der deltager. Med sine historiske rødder er
det naturligt, at Lindegaarden er vært for et arrangement,
der fokuserer på forskellige aspekter af Lyngby-Taarbæks
historie. Det er samtidig en enestående lejlighed til at sætte
Kulturstedet Lindegaarden på landkortet og gøre os kendt
som et seriøst og bredt kultursted.
Samtidig vil denne satsning også betyde, at vi har brug for
ALLE gode kræfter – alle jer Aktive Venner – til at hjælpe
med praktiske gøremål på dagen og til at fortælle og vise
rundt på Lindegaarden. Så herfra skal lyde en stor opfordring
til at sætte kryds i kalenderen ud for den 20.august.
I følgende Nyhedsbrev vil der komme flere og mere detaljerede informationer om Lyngby-Taarbæk
historiske dage.

Søndags Matinéer
Vi kan glæde mange af jer ved at fortælle, at programmet for Søndags Matinéerne i efteråret 2022 og
foråret 2023 nu ligger klar.
I kan læse mere om vores Søndags Matinéer her

Fransk musik, lyrik og vin
Mens vi er ved Søndags Matinéerne, blev der i godt
samarbejde med Lyngby-Taarbæk Jazz klub afholdt en meget
velbesøgt – ja helt udsolgt - fransk dag på Lindegaarden den
24.april.
Der var fransk charme, foredrag om franske vine og
vinsmagning, fransk sang og musik med Claude Chichon
akkompagneret af Great Danes Bigband samt servering
af fransk løgsuppe og flutes. En både informativ, meget
hyggelig, lyrisk og swingende søndag. Og så ventede
resultatet på den franske præsidentvalg derhjemme
bagefter!
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Bestyrelsen har konstitueret sig
Efter Generalforsamlingen 17.marts har Bestyrelsen på møde den 31.marts konstitueret sig.
Marianne Hilton fortsætter alene som formand. Dorete Dandanell fortsætter som næstformand.
Johannes Vedtofte erstatter Uffe Christoffersen som kasserer, idet Uffe trækker sig fra
bestyrelsesarbejdet efter mange års indsats. Stor tak til Uffe! Gurli Madsen, som blev valgt som
suppleant, indtræder i bestyrelsen i stedet for Uffe Christoffersen. Niels Halse, Lone Bang Hemmeth
og Anette Slattoo fortsætter som bestyrelsesmedlemmer.
Lone Gladbo, Kirsten Havelund, Jesper Grand, Kurt Wessel Hansen og Niels Friderichsen er
suppleanter.

Udlæg
Hvis du har udgifter på Vennernes vegne, som du skal have refunderet, er der følgende regler for,
hvordan du skal sende dine udlæg til Johannes Vedtofte.
•

Bon, nota eller faktura forsynes med dit navn og oplysninger om, hvilken aktivitet udlægget 		
drejer sig om, f.eks. Åben Søndag, planter til haven, kage til Matinéerne eller værktøj til gården etc.

•

Tjek at der er dato på bon, nota eller faktura

•

Tag dernæst et foto af eller scan bon, nota eller faktura og send dette pr mail til johannes.
vedtofte@gmail.com

•

Skriv dit registrerings- og kontonummer til din bank i mailen

PS: Det er ikke muligt at få beløbet refunderet i kontanter eller via MobilePay.

Frivillig middag
Torsdag den 5.maj kunne vi heldigvis genoptage vores
tradition med Frivillig middag. En aften hvor der ikke er
arbejde på programmet, men blot hyggeligt samvær og en
stor tak for det kæmpe arbejde, som de aktive venner yder.
Det er nemlig fundamentet for, at vi kan lave spændende
kulturelle arrangementer på en velholdt og veldrevet
Lindegaard.
Det var en aften, hvor vi også kunne byde nye frivillige
velkommen. Vi var 25 deltagere, der nød en veltilrettelagt
aften og lækker mad i hinandens selskab.
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Søndag 22. maj kl. 14:00 – 16:00

Ukrainske folkeeventyr for børn

For børn fra 7 år
Kom og hør Jacob Slaatto fortælle eventyr.
● Ivan – den store kæmpes søn
● Ræven, der tog på rov
● Tulipankrigerne
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 75 kr. for voksne, børn kr. 50. Inkl. kaffe/sodavand.

Alle indtægter og honorarer går til flygtninge fra Ukraine

Køb billetter her

Onsdag den 25. maj kl. 18:30 – 21:00

Hormonstyret Kædedans

I anledning af udgivelsen af Emerald Greenes
digitale single ”Hormonstyret Kædedans”
afholder musikeren Mille Holmboe et åbent
og relativt uformelt arrangement med gratis
adgang onsdag den 25.5.22 kl. 18.30-21.
Der bliver musik, snacks og hygge.

Program:
• 18.30 Dørene og baren åbnes.
• 19.00 Præsentation af indspilningen. Emerald Greene spiller danske sange af egen avl.
• ca. 19.45 Pause til at mingle i og downloade en single
• 20.00 Præsentation af indspilningen. Emerald Greene spiller flere danske sange af egen avl.
Herefter uformel hygge til baren lukker.
Tilmeld dig gerne begivenheden på Facebook
Kærlig hilsen Mille/Emerald Greene

her
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Søndage 12.juni og 10.juli
kl. 09:30 – 14:00

Åben Søndag
Som vi plejer, mødes frivillige den 2. søndag i alle
måneder på Lindegaarden for at tage hånd om de
opgaver, som skal klares. Det kan være alt fra at
tælle porcelæn i køkkenerne, ordne i haven og på
gårdspladsen til forskellige slags reparationer – og
alt derimellem.
Der er en del frivillige, som kommer næsten alle
åbne søndage, mens andre blot kommer af og til.
Nogle er her et par timer andre er her i flere timer.
Uanset hvad, er I velkomne! – også hvis I bare har
lyst til at se og høre lidt om Lindegaarden.
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.

19.juni kl. 10:00 – 15:00

Loppemarked og byvandring i hele
Bondebyen
På Kulturstedet Lindegården og ved de hyggelige gamle
huse og gårde i Bondebyen kan du købe ‘lopper’ fra loft,
kælder og gemmer. Kig inden om, se på ‘lopperne’ og få en
snak om Lindegården, Bondebyen og livet.
Samme dag vil der også være byvandring ved historiker
Henning Andersen – med start og slut udenfor Lindegården.
Tilmelding til: rundvisning@nypost.dk
Max. 25 personer

Velkommen til liv og kultur på Lindegaarden og i Bondebyen.
Venlig hilsen
Marianne Hilton
Formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby 14. maj 2022
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