
Årsberetning 2021

Mikkel Knudsen fortæller

https://vimeo.com/705346137


”Hvordan formidler man 
cirkushistorien så både børn og 
voksne er fanget? Det var en af 
udfordringerne, da vi lavede nye  
udstillinger på 
Cirkusmuseet og udrullede et helt 
nyt formidlingskoncept.”

Nye oplevelser på museet

Mikkel Knudsen fortæller

https://vimeo.com/705346304


”De sociale medier spillede igen en 
vigtig rolle på begge museer, da det 
var vores primære måde at nå  
publikum på under nedlukningerne.
Men også uden for nedlukningsperio-
der er de sociale medier et vigtigt me-
die til at holde følgerne opdateret om 
arrangementer og dele gode 
historier.” 

Altid synlig

Signe Hoffmeyer fortæller

https://vimeo.com/705693820


”I 2021 havde vi i skoletjenesterne fokus på 
samarbejde og trivsel blandt eleverne efter 
de mange corona-nedlukninger.”

Det var for børn

Katrine Huusom fortæller

https://vimeo.com/705694165


”I 2021 kunne vi endelig afholde 
nogle af vores faste årlige 
arrangementer. Både Befæstnings-
dagen og Avedørelejrens julemarked 
blev afviklet i et tæt samarbejde mel-
lem de to museer, hvor vores ressour-
cer og kompetencer blev udnyttet til 
fulde.”

Vi satte kulør

Signe Hoffmeyer fortæller

https://vimeo.com/705693376


”På Forstadsmuseet arbejder vi med 
historien som strategisk redskab i 
byplanlægningen. I 2021 bidrog vi 
med en stor undersøgelse og kort-
lægning af Brøndby Strands kultur-
miljøer i forbindelse med byudvik-
lingsprojektet Fremtidens Brøndby 
Strand, og i Hvidovre var vi involveret 
i arbejdet med den nye 
kommuneplan.”

Vi brugte historien som dynamo

Bitten Larsen fortæller

https://vimeo.com/705346453


Vi formidlede

”Vi finder fortsat på nye måder at bringe 
historien ud. Foruden skattejagter, by-
vandringer, foredrag, fortovsudstillinger 
m.m. lancerede vi i 2021 to nye udstil-
lingsformer - Strandboxen og 
Historieporten.”

Lisbeth Hollensen fortæller

https://vimeo.com/705651537


Vi viste den levende kunstart

”Igennem året viste vi alt fra 
klassiske klovnerier til nycirkus. 
Der var variation i både alder 
og køn hos de optrædende, 
der var valgt udfra deres 
kvalitet.”

Line Vittrup fortæller

https://vimeo.com/705346515


Vi passede på historien

”Slanger, kvartersfortællinger, sogne-
rådsprotokoller samt byggesager. 
Det var et bredt materiale, der blev 
indsamlet i 2021.”

Majken Bjaler fortæller

https://vimeo.com/705651647


Ansatte og samarbejder
Dem samarbejdede vi med

Realdania
Hvidovre bibliotekerne
Rødovre bibliotek
Brøndby kulturhuse og biblioteker
Fremtidens Brøndby Strand
Brøndby Strand Skole
Brøndbyøster kirke
Cirkus Arcus
Hvidovre Lokalhistoriske Selskab
Lokalhistorisk forening for Brøndby
Danske Cirkusvenner
DGI
God fritid til alle
Hvidovre Kulturråd
Krogstenshave Plejecenter
Grundejerforeningen Svendebjerg
Europæisk Etnologi KU
Skoletjenesten
Skolen i virkeligheden
Rødovre kommunes børne- og ungeafd.
Rødovre kommunes planafdeling
HOKA
ODM
Hvidovre Avis
Hvidovre Nærradio
Københavns kommune - B&U
...og selvfølgelig en lang række centre, forvaltninger 
og afdelinger i Brøndby og Hvidovre kommuner.

Følgende arbejdede på museerne i løbet af 2021

Poul Sverrild, museumschef MSO
Anders Aalund, arkivar
Signe Hoffmeyer, publikums og kommunikationsansvarlig
Lars Ellgard, produktionsleder
Majken Bjaler, museumsinspektør
Bitten Larsen, afdelingsleder Hvidovre
Katrine Wacherhausen Huusom, museumsinspektør
Lisbeth Hollensen, museumsinspektør
Line Vittrup, artist
Katja Tvede Overgaard, artist
Mikkel Knudsen, museumschef
Stephanie Appolone, museumsinspektør
Michael Maiböll, Teknisk servicemedarbejder
Petrea, Donsted, studntermedhjælper
Miriam Goldkuhl, studentermedhjælper
Christian Pedersen, studentermedhjælper
Ida Saxton, studentermedhjælper
Felicia Hjernø, studentermedhjælper
Stine Knudtzen. studentermedhjælper
Kamille My Mertz Budtz, studentermedhjælper
Richard Helander, studentermedhjælper
Cecilie Lind, praktik
Søren Thomas, løntilskud
Patrick Olsen, praktik

 Mikkel Knudsen fortæller

https://vimeo.com/705346572


Året i tal

70.000 kr.
Årets resultat.

Pengene er en øremærket 
opsparing til ny brandalarm.
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Hvidovre og Brøndby kommuner for støtten


