
 
 

Albertslund den 7. februar 2023 
Beretning fra formanden 
Året der gik: 2022 
 
Danmark i gang med vaccinationer, jeg selv blev testet positiv og kunne ikke deltage på det første januar-arrangement. 
Den 19. januar åbnede vi med et foredrag der handlede om hvad musikken gør ved os. Peter Vuust der er Prof. in 
Music, ved the Royal Academy of Music, i Aarhus, fortalte vores gæster om hvordan vi påvirkes af musikken og dens 
betydning på vores mentale sundhed. Peter Vuust besøgte os få dage efter på den 23. januar medbringende sit eget 
familieorkester, der blev en god afslutning på hans foredrag. Begge arrangementer blev støttet af Kultur og 
fritidsudvalget i Albertslund og havde gratis adgang. 
 
Generalforsamlingen blev afholdt i 2022 uden restriktioner fra myndighederne og vi kunne se en lysere tid i møde. 
Overalt i landet var der fokus på at åbne kulturen op for alvor så der var et hav af tilbud, men folk var ikke klar til at gå 
ud, som vi havde set før pandemien. Kun den trofaste gæst vendte tilbage til vores arrangementer, og vores 
medlemstal gik det mindre godt med. Vi måtte notere os en 30% tilslutning på medlemstallet i det første halvår. Vores 
kontakter med musikmiljøet fortalte da også at der var et stærkt reduceret publikums besøgstal over hele landet i  60 
plus årgange.   
 
Den 19. februar holdte vi Program café med lidt musik fra trioen ”Irsk kaffe” og hvor der blev sunget med på flere Kim 
Larsen numre. Her blev det muligt at hente det fysiske program. 
 
Den 1.marts var starten på året første lukkeperiode på 6 uger.  
I disse uger blev 2023 programmer delt ud i boligområdernes postkasser. Vi var forbi Birkelundladen et par gange på de 
løbende ”Vicevært” syn som vores låneaftale forpligter os til. Lån af lokalerne var kun i anvendelse 2 gange. 
 
Der er meget arbejde med at pille ned og stille op, og når man ser på hvor lidt andre benytter Laden i de 6 uger.  
 
Den 20. april slog vi døren op igen og her med et historisk foredrag med idémanden René Meyrowitch der 
præsenterede filmen, der handlede om redningen af de mange mennesker der befandt sig i tyskernes KZ-lejre. Det var 
et rørende foredrag omkring de hvide busser og hvor også musik blev spillet af en ung violist, som kom fra musikskolen i 
Albertslund. 
 
Anne Dorthe Michelsen og Dennis Flacheberg satte sig på scenen den 24.april i en samtalekoncert hvor vi kom lidt 
tættere på Anne Dorthe musikliv og sange. 
 
Den 8. maj kom der for alvor liv i musikken da BillyBobbers slog sig løs på scenen. Hvor kunne man tydelig se glæden på 
scenen brede sig en lynets hast til gæsterne. Vi trængte til en fest og det blev det. 
 
10000bees er ikke et foredrag fra en biavler. Med en musik duo der sagtens kan bære en topprofessionel performance. 
Aimee der kommer fra Texas og René der kommer fra Mosede Strand modtog stående klapsalver. 
 
Der blev også afholdt en Kulturcafé i juni hvor vi kunne mærke at der var flere besøgende også helt nye ansigter. 
 
Traditionen med Rock og Grill er populært og vi kunne her se flere af vores tidligere gæster som nu var begyndt at 
besøge os igen. 
Lotus bandet var også i hopla. 
 
July måned er måske en måned man forventer lav deltagelse pga. feriesæson. Men det var ikke tilfældet da vi havde 
Jane & Shane på scenen den 10.juli. Den populære duo gav gæsterne en skøn oplevelse. 
 
I slutningen af juli skulle vi prøve noget helt nyt.  
Her fik vi besøg af Cabaret-gruppen fra Gentofte, som sang udpluk af Kai Normann Andersens mange kendte melodier. 
Det er en gruppe der støtter med hele deres hyre til De danske hospitalsklovne. 
 



 
 

7. August her havde vi Jazzens nok ældste jazzmusikere på scenen 
Jesper Thilo der blev støttet op af Kansas City Stompers med gæste solisten Ulf Johansson Werre der kunne fejre 70 års 
jubilæum. Ingen tvivl om at gæsterne nød denne søndag. 
 
Lige inden efterårets lukkeperiode 1.spetember. 
Da Doo Run Run! Det er da en sang. Men det er også navnet på en popgruppe der har sat deres kærlighed til 50érnes 
og 60érnes rock and roll. 
 
Lukkeperioden på 6 uger tog slut den 12.oktober og der har været de samme 2 foreninger der har benyttet Laden i 
perioden. 
 
Mange havde glædet sig til Paris for en dag og vi kunne glæde os til at vise en flot dekoreret lade. Vi havde bestemt os 
for at lave pariserplatten i vores dejlige køkken denne dag. Det blev et tilløbsstykke og alle platter blev revet væk. Der 
var travlhed i boderne hvor de frivillige med Barrett og tørklæde nød at have travlt. Musikere og publikum lod sig rive 
med og fik skabt en god pariser stemning. 
 
30. oktober kom de 3 herrer igen på scenen. TWDFL der med Ivan Pedersen, Peter Busborg og Jørgen Thorup bragede 
ud over scenen i bar vellyd og herlige anekdoter. Her hos os ville de slutte deres musik turné rundt i landet. 
 
13.november Bodega Beretninger som også var på besøg under pandemien. De ville gerne komme igen når man igen 
måtte skråle med på de populære sange som Åh Luigi… og med sangerinden Sara Da Silva var stemningen helt i top. 
 
27.november ”Fra alle os til alle jer” årets store julekoncert. Med det 38 mand store underholdnings orkester som tog 
meget plads og derfor var vi nød til at skære ned på billetantallet for at overholde flugtvejs reglerne i lokalet. Det Ny 
Tonefilmsorkester er kendt for deres humoristiske tilgang i musikudfoldelsen der også denne søndag fik rammerne fyldt 
i den så flot pyntede Birkelundladen.  
 
7. december, Julen er en travl tid også denne onsdag i Birkelundladen. Hvor året sidste arrangement af Julefryd og 
banko blev afviklet. 
En god stemning og en masse spænding sammensat med musik og banko. Fine gevinster til de heldige. Og så blev det 
endelig jul. 
2022 blev et år med fremgang på medlemssiden og med gode udsigter til 2023, og et medlemstal på ca. 400. 
 
****** Der er mange hænder bag aktiviteterne *************** 
 
Vi er ca. 33 frivillige i vores forening, nogle er stoppet og nye er kommet til. Og vi har et godt socialt netværk hvor vi 
fællesskab løfter og udvikler de muligheder der gør det sjovt at være frivillig.  
 
I oktober, november og december måned har vi desværre været plaget af parkerede erhvervsbiler fra de omkring 
liggende boligområder på matriklen. Vi har henvendt os til den kommunale forvaltning som har svaret at man har en 
mand på sagen. Desværre er der ikke sket noget som løser dette problem endnu. Vi håber borgerne vil presse på med 
krav om en løsning. Der vil komme skilte op så det kun er lovligt at parkere hvis man ærinder på gården. 
 
Besøg af det årlige brandsyn fra Beredskabet Storkøbenhavn af Lars Blok blev en blandet oplevelse. Der er sket 
lovmæssige ændringer der vil pålægge os flere ansvars opgaver på de frivillige i kulturhuse og øvrige institutioner. Lige 
nu skal kommunerne finde på hvordan det skal indføres og kulturhusene vil være de sidste der skal rette sig ind efter de 
nye regler. Det er uvist hvornår de nye regler får betydning for os der benytter Birkelundgaard.  
 
Vi har ansøgt om støtte midler hos kultur og fritids udvalget på 2 arrangementer i 2023 som desværre er afvist. Man 
kan se svaret på afvisningen på referaterne fra kommunens møder i oktober 2022. Vi gennemfører arrangementerne 
uden støtte fra udvalget. Initiativer som foreningen gerne ville have delt med kulturudvalget må desværre tages af 
bordet. 
Med disse ord vil jeg afslutte min beretning for 2022. 
/Ivan Warrer 


