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Kære alle 

Velkommen i Musikteatret. Velkommen til nytårskur 2023.  

Og velkommen til en ny bred – meeeget bred – flertalsregering. Den har jo fået en 

forrygende start. Den har simpelt hen lagt sig ud med 3F: 

Fagbevægelsen. Folkekirken. Folkesocialisterne.  

Det har ingen socialdemokratisk statsminister præsteret før.  

Men det går nok alt sammen. ALDI lukker som bekendt i hele landet, og 

Socialdemokratiet er i fuld gang med at købe store blå facade A’er -  vi skal bruge 

dem i næste valgkamp.  Blå A’ er over hele landet. 

Rigtig hjertelig velkommen.  

Jeg vil gerne på vegne af kommunalbestyrelsen takke jer rigtig meget for jeres 

indsats i 2022. Jeres indsatser er uvurderlige.  

De betyder meget for vores by. De betyder meget for rigtig mange mennesker her i 

Albertslund. Så stor tak for det.  

Tak fordi I har meldt jer ind i og for fællesskabet.  

Det handler om at melde sig ind 

Og det med at melde sig ind, har jeg faktisk valgt som omdrejningspunktet i min tale.  

Eller måske snarere vores muligheder for at melde os ind eller ud af fællesskabet.  

Og den idé fik jeg fra et linkedinopslag, som jeg læste op til nytår.  

Det var Kresten Schultz Jørgensen, som er forfatter og indehaver af et 

kommunikationsbureau og meget andet, der var afsender af det.  

Han reflekterede - som mange andre - op til et årsskifte over, hvordan man kunne 

melde sig lidt mere ud af hamsterhjulet med - for meget skærm og måske for meget 

arbejdsstress.  

Altså hvordan man vil kunne ændre sin tilgang til dagligdagen i det nye år. Det 

kender vi vidst alle til at have tænkt over i løbet af vores liv.  
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Med drømme om noget andet. Han synes faktisk, at drømmene om mere ro er et 

sundhedstegn.  

Men vender så i indlægget dér på linkedin også det hele om. 

Vender det om, så det ikke handler om at melde sig ud, men i stedet om at melde 

sig IND.  

Det handler blot om, hvordan vi gør det.  

For der er brug for, at vi hver især melder os ind. Ind for fællesskabet – og nogle 

gange måske i fællesskabet.  

Så min opfordring her i eftermiddag er, at vi alle ligesom Schultz Jørgensen vender 

ryggen til idéen om at melde os ud. 

Og i stedet vender os mod hinanden og melder os ind.   

Så med de ord har jeg nu for alvor meldt mig ind i 2023. Og det er jeg glad for at 

gøre sammen med jer her i dag. 

For som sagt har I meldt jer ind – meldt jer på banen – for fællesskaber i Albertslund. 

I grundejerforeningens bestyrelse. I skolebestyrelsen. I kulturforeningen. I 

Brugergruppen.  

Og i alle mulige andre bestyrelser. Vigtige fællesskaber og sammenhænge. 

Og det betyder noget i Albertslund.  

I vores bæredygtige by for børnene, det grønne og fællesskaber.  

Som den vision for Albertslund, som kommunalbestyrelsen for et halvt år siden 

vedtog, hedder.  

Og den skal vi blandt andet lykkes med at lykkes med på grund af jeres indsatser.  

Fordi det giver liv til byen.  

Giver meningsfulde fællesskaber. Betydningsfulde dagligdage. Et godt arbejdsliv. Og 

god fritid. For en masse mennesker. Ofte sammen med andre mennesker.   
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Eksempler fra byen 

Det sker f.eks. når vores musikskole samler børn og voksne om musikken – i 

dagligdagen i undervisningslokalerne og i særlige anledninger som f.eks. de 

fantastiske jule- og nytårskoncerter, som jeg selv har overværet.  

Det sker når Rideskolen ridder forrest for en masse børn og voksne, for at tilbyde 

noget, som gør en helt speciel forskel i deres liv.  

Det sker når pædagogerne i byens SFO’er griber fat om faklen og tænder op for de 

store rollespil i Vestskoven to gange om året. 

Orker, feer og krigere i alle farver udkæmper drabelige, sjove, lærerige kampe 

mellem træerne.  

Og andre kommuner kun kan se misundeligt til og drømme om samme slags 

ildsjæle. 

Det sker til børnefestugen, til bydelsfester og byens to festivaler; Badesøen og 

Avisen Live.  

Det sker til de store sportsstævner i byen, som foreningerne står bag. 

Det sker og har betydning for mange, når der er temauger på skolerne på kryds og 

tværs af klasser.  

Jeg var selv på besøg på Herstedlund Skole, da de sluttede deres temauge af i 

Harry Potters univers. Det var magisk at opleve den helhjertede dedikation, som 

elever og medarbejdere,  dér meldte sig ind med.  

På samme måde er det fantastisk, hvordan de i Vikingelandsbyen medriver børn, så 

leg og læring går hånd i hånd og fører børnene 1000 år tilbage i tiden.  

Tilbage til Vikingetiden lige dér i Store Vejleådalen. Lige her i vores grønne 

Albertslund. 

Jeg kunne nævne mange flere eksempler på det høje niveau, som vores by byder på 

– og som giver god energi til alle os, der bor her.  Og gør Albertslund til noget 

ganske særligt.  
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Også i 2023. Vi har nemlig meget at byde på i Albertslund – og mange, der melder 

sig ind for fællesskaberne. Blandt andet jer. Tak for det.  

Nyt i 2023 

Og der kommer også nyt til. Masser af nyt til faktisk. Men jeg vil blot nævne et 

eksempel. I 2022 har Porten i Vridsløse nemlig åbnet sig med nye aktiviteter. 

Et nyt bryggeri har slået sig ned.  

Så er der da kommet en god ting ud af det, og jeg nævner ikke et ord om træer!! 

Vi har altså meldt os ind i fremtiden. For fremtiden er der også i morgen. Og i den 

skal vi huske vores særlige dna i Albertslund – det som en del kalder 

Albertslundånden. 

Altså det at have øje for hinanden. At åbne armene for andre end os selv. Og byde 

ind med hjertevarme, der rækker ud og gør fællesskaber mulige. I Albertslund 

vender vi os mod hinanden, og melder os ind.   

Det skal vi også huske i fremtiden, når nye bydele opstår og vi skal bygge nye 

daginstitutioner og skoler. Det er vigtigt, at vi får det med. For det er ikke 

murstenene, vi elsker.  

Digteren Inger Christensen har skrevet:  

En by skal være blød som en krop.  

Det har hun ret i. For det er menneskene, som dybest set, er byen. Os 

Albertslundere – vores by. 

Byens fysik er rammen for os borgere.  

Og det er det, der kan opstå mellem os, som skaber det, som vi elsker. Rammer for 

fællesskaber, som vi får med byen. Muligheder for nye fællesskaber og drømme.   

Og det betyder noget. For vi kan så meget sammen.  

Vi gør det ikke alene. Vi har også 2.600 medarbejdere og ledere ansat i vores 

kommunale organisation, som hver dag står op med en ambition om at gøre en 

forskel for os borgere. Tak for den indsats også. 
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Med de ord vil jeg til at slutte. Og jeg vil slutte med igen at byde velkommen. Ikke 

bare til jer.  

Men også til de 227 børn, som blev født i Albertslund i 2022. Sabrine, Asya, Viggo, 

Ophelia, Rami, Molly, Pilou, Oscar, Noor og Erik. Bare for at nævne navnene på 

nogle af dem. Velkommen til livet. Velkommen til Albertslund. 

Her vil vi og kan vi noget sammen. Det skal også komme jer til gode – I er vores 

fælles fremtid.  

Outro 

Til gode her i salen i dag har vi Marie Key og Christian Fuhlendorff, som står for 

underholdningen. Ind i mellem er der et let traktement ude i foyeren.  

Jeg håber vi får en god eftermiddag sammen. Og igen; på vegne af 

kommunalbestyrelsen vil jeg ønske jer alle et godt nytår og takke for jeres indsats i 

det forgangne år.  

Og så vil jeg overlade scenen til Marie Key. Værsgo. 


