
 

 

28. december 2021 

Kære medlemmer 

 

Desværre har vi nu fået en ny corona kamp at kæmpe med den nye variant Omikron og de 

høje smittetal har endnu engang fået myndighederne til at lukke kulturlivet for at holde 

skoler og arbejdspladser i gang. Det er rigtig ærgerligt, men jo en forståelig prioritering.  

Bestyrelsen skal virkelig være omstillingsparat, og alle dem vi har aftaler med det samme. 

Heldigvis er der stor fleksibilitet i samfundet, det er vi jo alle sammen nødt til at leve med. 

Vi havde jo håbet, at tingene ville normalisere sig med vaccinerne, men kampen mod 

Corona er åbenbart en kamp med mange halvlege. 

Brøndby Kommunes foreningsfest blev aflyst, men vi kan fortælle, at vi havde indstillet 

Max Torbensen til Kulturprisen, som han blev nomineret til men ikke fik. Max yder en 

utrættelig indsats i Brøndby Kunstforening, både på malerholdet, med udstillinger rundt 

omkring og har efterhånden skaffet mange dygtige musikere og sangere til vores matinéer. 

Hans venlighed og hjælpsomhed gør ham til en meget afholdt person, han siger aldrig nej 

til at hjælpe andre. Udover det er han selv en dygtig kunstner. 

Vi fik afholdt vores traditionsrige Julematiné den 5. december og det var en rigtig hyggelig 

søndag på Kilden. Kunstnerne Anette Slot og Kaj Flemming Nielsen var til stede og fortalte 

lidt om deres kunstnerliv og de flotte værker, der pryder væggene, præst fra 

Nygårdskirken Lis Withøft holdt juletalen over emnet kærlighed og omsorg, belyst af 

Patricia Piccininis billede af en mors kærlighed til sit barn, og sangerinden Monique sang 

julen ind sammen med sin dygtige guitarist Søren.  

Nytårskuren torsdag den 6. januar 2022, må vi udskyde, da kulturhusene er lukket indtil 

17. januar.  

 

Dette indebærer at udstillingen af fotograf Alen Aligrudics 

værker udskydes. Vi har lovning på at få Kilden i februar i 

stedet. Vi får se om det lykkes, eller om restriktionerne 

forlænges? Vi informerer, så snart vi ved noget. 

 

Efter nytår er det tid til at indbetale kontingent og der kommer besked fra Foreninglet om 

det. Satserne er 

Famliekontingent: 450 kr. Pensionist: 250 kr. Personligt: 300 kr. Ung under 25 år: 200 kr. 

Førstegangsmedlemskab: 50 kr.  

Man kan stadig betale kontant (ved et arrangement) eller via 

MobilePay, men først efter nytår af hensyn til regnskabsåret.  

Bestyrelsen ønsker jer og jeres familier et godt nytår. 

Med mange kærlige hilsener fra jeres bestyrelse 

Mette, Max, Nina, Finn, Margot, Ann, Mie, Tina og Birthe 


