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Årsrapport for Birkerød Torvedage 2021 

 

Foreningen Birkerød Torvedage har, lørdage i maj, juni, juli, august, september og 

oktober, afholdt torvedage på ”Torvepladsen” midt i Hovedgaden.   

 

I år valgte vi at åbne Torvet 22.5. lidt senere end normalt, da vi ville være sikre på at 

forsamlingsforbuddet ikke blev ændret.  Det var en dejlig dag, og vi kunne mærke at 

både stadeholderne og borgerne i Birkerød og omegn havde glædet sig til at komme 

ud igen – møde naboerne over kaffe og lidt god frokost. Samt gøre nogle rigtig gode 

handler på Torvet.   

 

I 2021 har vi primært valgt at have lokal underholdning, det vrimler jo med gode og 

meget dygtige artister i Rudersdal. Det har været en rigtig god beslutning at have 

duoer, trioer og få store bands i år.  Det trækker mange borgere til, og det er jo, det vi 

ønsker. 

 

Da Rudersdal Kommune valgte at give kulturen mulighed for at komme i gang igen 

med masser af gratis arrangementer, var Birkerød Torvedage og Mantziuslive 

samarbejdspartnere på en succesfuld Jazz koncert på Majpladsen.   

 

Det har været en meget god sæson igen i 2021 og flere gange har der været venteliste 

for stadeholderne. Mange andre markeder er også åbnet i år, men vi formår at 

fastholde en god fast skare og har fået mange nye stadeholdere, der er blevet 

anbefalet af andre stadeholdere. Flere sender hilsner lørdag eftermiddag og takker for 

at vi gør så meget for dem og byen. Så kan vi ikke ønske os mere.  

 

I år valgte vi at holde vores generalforsamling online, det var fint tiden taget i 

betragtning, men en fysisk generalforsamling er nu bedre.   

 

Hvert år (undtagen i 2020) har vi holdt en medlemsfest. Vi er meget glade for 

medlemmernes og stadeholdernes støtte og valgte i år at det var Birkerød Torvedage, 

der betalte maden.  32 mødte op og vi havde den bedste fest.  Vi havde valgt 

anderledes underholdning i år – en lokal "storyteller", der tryllebandt os med sine 

historier.  Dernæst valgte vi at kåre ”årets stadeholder” … det var meget populært og 

modtageren var både rørt og glad. Så det er helt sikkert noget vi vil fortsætte med 

fremover.  

 

Sidste Torvedag i år var Lyserød Lørdag … hele byen var i lyserødt, solen skinnede 



og rigtig mange kom og støttede op om den gode sag.  

 

Som noget nyt valgte vi at lave en jule-Torvedag den 12. december, da der også var 

juleunderholdning i Hovedgaden.  Desværre var vejret rigtig dårligt, mange 

stadeholdere valgte at melde fra i sidste øjeblik og det var alt for stort et arbejde for 

os – i forhold til hvordan det gik.  

 

Det var lærerigt og noget vi skal overveje nøje om vi vil gentage i 2022.  

 

Birkerød Torvedage arbejder sammen med flere andre aktører i Rudersdal, Birkerød 

Bymidte, Mantziuslive, Frivillligcenter Rudersdal, Kulturparaplyen og spejderne.    

 

Et fælles mål er at afholde arrangementer/events i Hovedgaden og omegn – feks.   

morgenbordet, der blev en stor succes, det samme med Kulturnatten – den var 

fantastisk.  Igen i år samarbejder vi med Mantzius om julemarkedet. 

 

Birkerød Torvedage er meget glad for samarbejdet med Rudersdal Kommune. 

Repræsentanter for kommunen stiller altid op når der sker noget her og det er vi 

taknemmelige for.   

 

I 2021 har vi indtil nu brugt kr. 39.381 på underholdning og kr. 14.874 på 

markedsføring.  I 2022 planlægger vi endnu bedre og spændende underholdning og 

har søgt om et tilskud på kr. 25.000,-. Vi har modtaget et tilskud på 20.000,- og det er 

vi meget glade for.  Beløbet vil udelukkende blive anvendt til honorering af eksterne 

kunstnere i forbindelse med musik og kultur.  

 

Med venlig hilsen  

Rikke Andersen 

Formand 

 


