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Kære medlemmer
På denne smukke forårsdag hvor skovbunden vrimler af anemoner og forårssolen
bringer lys og varme, får I hermed lidt nyt fra foreningen.
Medlemsfornyelse pr. 1.6.2021
Vi nærmer os så småt den årlige medlemsfornyelse og kontingent-opkrævningen
udsendes i slutningen af denne måned. Bestyrelsen har besluttet, at kontingent for
den kommende sæson 2021/22 nedsættes til kr. 50,– som kompensation for den
manglende aktivitet pga. Covid19 restriktioner i sæson 20/21.
En hilsen fra orkesterchef Eric Enstrøm
I slutningen af november 2020 skrev jeg anden beretning om ”Livets gang i Livgardens
Musikkorps under COVID19”. Dengang var jeg optimistisk med hensyn til gennemførelsen af vagtparadesæsonen, men vi kom kun til at gå et par enkelte Kongevagter
i starten af december, før landet igen blev lukket ned. Siden da har Musikkorpset
desværre arbejdet hjemme, hvilket er en kæmpe udfordring for os, både fagligt og
mentalt. Vi er opmærksomme på, at vi er privilegerede i forhold til mange andre,
men det gør dog ikke, at vores hverdag under COVID19 er lettere at gennemleve.
Nu sidder jeg en sen aftentime – på Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag – og
skriver tredje beretning, og jeg føler virkelig, at vi på denne smukke dag står ved et
vendepunkt. Sent i går aftes blev folketinget enige om at lempe på de nuværende
restriktioner, herunder forsamlingsforbuddet, gældende fra onsdag den 21. april
2021. Det har haft den positive konsekvens, at vi er blevet varslet om at genoptage
den ceremonielle tjeneste, allerede med gennemførelse af vagtskifte torsdag den
22. april 2021 i Fredensborg.
Der er mange ting, der skal være i orden, inden vi kan gennemføre fysisk tjeneste i
disse tider. Alle skal være i besiddelse af en frisk corona-test ved fremmøde, vi skal
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tilsikre, at der er nok transportkapacitet i forhold til restriktionerne, og vi skal klæde
om i to hold, så ingen står for tæt på hinanden. Det er detaljer, og det har vi tidligere
vist, at vi kan løfte.
I eftermiddag blev afstandskravet desuden lempet fra 2 meter til 1 meter, hvilket også
vil muliggøre en vis form for koncertvirksomhed, dog ikke før efter genåbningen
torsdag den 6. maj 2021. Det giver håb om, at vi får mulighed for at møde hinanden
i Stærekassen inden sommerferien – og det er da en god nyhed.
Med hensyn til Stærekassen ved jeg, at mange gerne vil vide, hvad udviklingen er
efter udmeldingen fra Det kongelige Teater om etableringen af et ”Børneunivers” i
lokaliteten. Status er, at kontrakten med Forsvaret er opsagt, hvilket betyder, at vi
skal være ude af lejemålet senest 1. september 2024, og meget gerne så hurtigt
som muligt, da Det Kongelige Teater gerne vil indvie deres nye aktivitet i 2023, hvor
de kan fejre deres 275 års jubilæum.
Vi har haft møde med de personer fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, der er
ansvarlige for tilvejebringelse af egnede alternativer til Stærekassen, og vores
indtryk er, at der er forståelse for de kvaliteter, der kræves af en øvefacilitet til et
orkester af vores dimensioner. Vi har samtidig fået håndslag på, at vi ikke ﬂytter fra
Stærekassen før september 2024, medmindre der er fundet en anden brugbar og
acceptabel løsning inden da.
Alt i alt ser jeg meget positivt på den kommende periode, så jeg håber, at denne
min tredje beretning lever op til det gamle mundheld om, at ”tredje gang er lykkens
gang”. Jeg er overbevist om, at vi om meget kort tid igen kan møde jer – vores kære
venner – både på gaden og i koncertsalen.
De bedste ønsker om et godt forår og en god sommer til jer alle, Eric Enstrøm
Vi får brug for hjælp
Når vi forhåbentlig snart får mulighed for at opleve Musikkorpset spille koncert i
Stærekassen igen, får vi igen brug for hjælpekorpset – og bestyrelsen vil meget
gerne supplere antallet af hjælpere med 3-6 medlemmer.
Hjælpekorpsets opgaver er at fungere som kontrollører, brandvagter, i garderoben og
i salgsboden. Der vil også blive større behov for at hjælpe i baren i pausen. Når det
bliver aktuelt, må vi forvente, at koncerterne skal afvikles med udvidede restriktioner som følge af Covid19 – hvilket vil stille større krav til hjælpekorpset.
Sociale medier og hjemmesiden
Følg gerne med på facebook og Instagram, hvor Musikkorpset lægger billeder, ﬁlm
osv. som gør det meget nemt at følge med i orkesterets virke og dagligdag.
På hjemmesiden www.livgardensmusikkorps.dk oﬀentliggøres nyt fra Musikkorpset
– lige så hurtigt, som de ansvarlige har mulighed for det.
Med venlig hilsen, Bestyrelsen

