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Først og fremmest vil jeg gerne ønske vores trofaste koncertpublikum et rigtigt godt nytår. Vi 
må håbe på, at Corona-pandemien løsner sit greb i løbet af 2021, så vi kan fortsætte Linde-
gaardskoncerterne 
 

Lindegaardskoncerterne er stadig hårdt ramt af Corona-pandemien 
Derfor må vi desværre også aflyse januar koncerten 
Lindegaardskoncerterne er ikke længere undtaget ramt restriktionerne. Derfor må vi må aflyse 
januar koncerten, og det er udelukket at det bliver den sidste, som pandemien p.t. udvikler sig. 
Vi håber at kunne komme med koncerttilbud i løbet af foråret og sommeren, men det er 
desværre for tidligt at lægge detaljerede planer. 
 

En ulykke kommer sjældent alene 
Den 28. december brød vores database sammen og tog alle datafiler med sig. Specialister 
arbejder med at redde det mistede, men lige nu er vi på herrens mark, bl.a. når det drejer sig 
om kreditering for aflyste koncerter.  
Januar koncerten har vi næsten styr på, og de fleste er krediteret. De, der ikke er, bedes sende  
MobilePay- eller bankoplysninger (registrering og kontonummer) til kurt@wsselhansen.dk , så 
vi kan få orden i sagerne.  
Vores abonnenter bliver vi desværre nødt til at ulejlige endnu engang, da vores regnskabsop-
lysninger vedrørende refundering er gået tabt. I bedes oplyse, hvad vi mangler at refundere. 
Vi håber stadig på, vores datafiler bliver reddet, men vi har ingen meldinger om tidsforløbet. 
Der for beder vi alle om at have tålmodighed med os. 
 

De bedste nytårshilsner 
Kurt Wessel Hansen 

 

 
Vinteren 2010, da vejret endu vidste, hvordan det skulle se ud ved juletid 
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Tak for i År!!! 

Kære trofaste koncertpublikum  

År 2020 er det nok det år som alle kommer til at huske. Hvem af os har oplevet en pandemi 

før? Hvem af os har kunnet forestille sig at vi ikke kan komme til en koncert, en teaterfore-

stilling mm?? 

Naturligvis var Lindegårdskoncerterne også ramt af regeringens krav om aflysning af arrange-

menter pga smittefaren. Og I bar denne afsavn med oprejst pande! Tak for dette! Vi prøvede 

at returnere penge til jer, og det er muligt at vi mangler en del af jer. Vær sød at melde tilbage 

med navn, beløbet, koncertens dato og jeres kontonummer eller MobilePay. Vi vil gøre vores 

bedste for at overføre pengene! 

Nu er faren igen til at fornemme: koncerten til den Danske Kvartet kommer sikkert under nye 

restriktioner, så vi bliver nødt til at aflyse den. Vi vil arbejde på at afholde sommerkoncerter, 

som sidste år. Og vi håber at de kunstnere som ikke fik lov til at spille, vil kunne optræde til 

sommer. Men først og fremmest: lad os håbe at de sidste koncerter kan finde sted som plan-

lagt. 

Pas på jer selv og på jeres kære!  

Jeg ønsker jer et godt, glædeligt, rask, og farverigt 2021 med masser af musik, sundhed og 

venner!! 

Kærlig hilsen 

Anette Slaatto 
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