
 

Velkommen til Byens Netværks nytårskur 2023 

Det er tre år siden, vi sidst holdt en klassisk nytårskur – dengang på 

Carlsberg Museum – og før vi vidste, hvad vi havde i vente. Dengang var temaet i 

min velkomst, at vi ville vende alting på hovedet: Vi gik ind i et nyt årti, vi sang 

nytårstalen fra Henriette Cajar osv. Forandringer er åbenbart en præmis, og det 

ændrer sig nok ikke, og i Byens Netværk forsøger vi at følge med i de forandringer. 

Hvis man gør sig umage, kan man godt blive lidt bekymret på verdens vegne. Vi er 

kommet igennem corona-tiden – en udfordring, som vi ikke i vores vildeste fantasi 

kunne forestille os. Jeg synes ikke nogen af os har fortjent endnu flere kriser: 

Klimakrise, energikrise, økonomisk krise og ja krig i Europa. Man kunne næsten få 

lyst til at citere: ”Det er en kold tid, som vi lever i, alle går rundt og fryser, men vi har 

det da nogenlunde lige her…”. Men vi bliver nødt til at tro på, at vi kommer igennem 

det sammen. Og i dag glemmer vi det hele for en stund. Mit motto er, at ”alt bliver 

godt igen”. 

I dag er vi på dette nye farverige hotel 25hours i byen, hvor vi skal nyde hinandens 

selskab og en spændende menu her på restaurant Neni, hvorefter der er mulighed 

for at besøge hotellets barer. Senere på aftenen har vi inviteret Claus Høxbroe til at 

komme og læse op af sin digtsamling Flanør. Claus er digter, forfatter m.m. og kalder 

sig selv beatpoet, og er en af den danske spoken word-scenes mest aktive skikkelser. 

Og hvad kunne være mere aktuelt her i hjertet af det gamle universitetskvarter. 

Nytårskur har vi holdt siden 2005. Nogle af jer har været med siden dengang – 

nogen af jer er med første gang. Så få hilst og netværket med både nye og kendte 

ansigter.  

2023 kommer til at byde på et væld af arrangementer og nyheder: 

Vi gennemfører en medlemsundersøgelse og spørger: Er vi Byens bedste Netværk? 

Den må I gerne alle hjælpe med at besvare. 

Vi gentager succesen med konferencen ”Byggebranchen ser grønt” sammen med 

Byggesocietetet. Det bliver den 1.-2. juni.  

Vi tager til Folkemødet på Bornholm, hvor vi sammen med BL – Danmarks Almene 

Boliger og Danske Arkitektvirksomheder vender byggebranchens dilemmaer med 

Sara Bro. 



 

Vi tager på studietur til Oslo til september. Og så er vi selvfølgelig med 

på Mipim i Cannes til marts. 

I 2023 er København udnævnt til verdensarkitekturhovedstad og den internationale 

verdenskongres for arkitekter bliver afholdt i juli og fylder byen med arkitekter fra 

hele verden. Arkitekturåret bliver fejret med en lang række begivenheder, og her 

bidrager vi naturligvis også med en række faglige arrangementer.   

Og meget mere følger, så vi glæder os til gensyn med jer hele året igennem.  

Jeg vil gerne sige jer stor tak for at være ”med os” hele vejen og på hele Byens 

Netværks vegne sige skål og rigtigt godt nytår! 

 

Henriette Sofie Larsen, direktør i Byens Netværk 

 

 

 


