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Kære medlemmer af Kulturmøllen! 
 

Bestyrelsen ønsker hermed alle sine 162 medlemmer et rigtig godt 

nytår og siger tak for mange gode musikalske oplevelser i det forgangne år. 

 

Nu skriver vi 2013, og det betyder, at KulturMøllen afholder generalforsamling den 21. 

januar kl. 19.30 i Bælumhallens cafeteria. Dagsorden i henhold til vedtægterne. På valg 

er Poul Thøis Madsen, Klaus Moeslund og Stephen Dalgaard – alle modtager gerne gen-

valg. 

 

Det er vores håb, at alle, der har noget på hjertet om KulturMøllen Bælum, vil deltage i dette 

møde, idet vi i bestyrelsen gerne vil sikre, at alle medlemmer har mulighed for at fremkom-

me med ønsker, nye ideer og tanker omkring driften af foreningen. 

 

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen den 21. januar og mød op til en hyggelig aften 

omkring vores lokale musikforening. 

 

Status på 2012 i KulturMøllen 

De afholdte koncerter vender vi tilbage til, men 2012 blev året, hvor KulturMøllen endelig fik 

sin egen hjemmeside, som vi ved, mange af jer allerede har besøgt. Via den kan man med 

få klik købe billetter til vores koncerter, få praktiske oplysninger, blive nostalgisk i gamle 

nyhedsbreve og meget andet. Har du ikke besøgt www.kulturmoellen.dk endnu, er du 

allerede gået glip af flere konkurrencer, men bare rolig, også i 2013 vil der være mulighed 

for at vinde billetter på hjemmesiden. Men tilbage til koncerterne: 

 

Jimmy Jørgensen Duo besøgte os den 17. februar. Desværre kom der ikke mere end 35 

koncertgæster denne aften. Heldigvis tog Jimmy Jørgensen det med et smil og leverede en 

intim og intens musikalsk oplevelse til de, der var mødt frem.  

 

I marts måned gæstede Backseat med Ivan Pedersen i front den gamle pavilion. De leve-

rede i den grad varen, og der blev rocket så taget næsten lettede, og baren blev tømt for 

alt! Dette skulle imidlertid nødig kunne gentage sig, da bestyrelsen klog af skade nu køber 

større ind til hver koncert. 
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”Sammen” gæstede os i september måned. Koncerten havde et noget trægt billetsalg i 

starten, men vi endte alligevel ud med næsten fuldt hus. Der blev disket op med både gam-

le og nye numre, rockede og stille ballader. Koncerten bar endvidere præg af Tamras 40 

års jubilæum. Anne Dortes ”Der er altid noget at gøre for en husmor…” sang alle med på, 

og efter pausen, da Alberte sang ”Lyse nætter…” kunne man mærke de små hår rejse sig. 

Det blev en super god aften, hvor bestyrelsen havde gjort det muligt for koncertgæsterne at 

trække ind i det tilstødende lokale efter koncerten.  

 

New Rope String band skulle gæste os i oktober måned, og vi håbede naturligvis på stor 

interesse, da de tidligere har henrykket vores gæster. Men da vi få dage før koncerten kun 

havde solgt ganske få billetter, valgte vi for første gang i KulturMøllens mangeårige historie 

– at aflyse! 

 

Aflysningen har naturligt givet bestyrelsen stof til eftertanke, da vi jo altid ønsker at fylde 

salen op ved alle koncerterne. En enkelt aflysning skal nu ikke slå os ud, og vi fortsætter 

ufortrødent og håber på jeres opbakning og har i det nye år inviteret ”Billy Cross Band” 

den 2. marts og ”Tørfisk” den 6. april. Vi fortæller selvfølgelig meget mere om disse kon-

certer og mere i næste nyhedsbrev, som vi udsender efter generalforsamlingen. 

 

Vel mødt til generalforsamlingen den 21. januar i Bælum Hallen kl. 19.30 og til et nyt 

koncertår i KulturMøllen Bælum! 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen for Kulturmøllen Bælum 

 

Poul Thøis Madsen, Dorte Søgaard Nielsen, Stephen Dalsgaard, Klaus Moeslund og  

Helga Hassing 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

KulturMøllen Bælum’s hovedsponsor:  

Tilmeld dig Kulturmøllens mailingli-
ste via kulturmoellen@baelum.dk 
og/eller bliv ven med os på face-
book. Du sparer os herved en del 
penge og arbejde! TAK! 
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