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I Furesø er vi rige på kultur
Kulturlivet i Furesø er rigt- ikke mindst
takket være vores mange engagerede foreninger og borgere.
Vi har teater, biografer og musik, kunstudstillinger, litteratur og sågar en skulpturpark. Vi har festivaler, foredrag og driftige
kulturinstitutioner. Vi har et bredt udvalg
af kulturelle foreninger, som skaber oplevelser, livskvalitet og fællesskab for Furesøborgerne.
Vores kulturhuse er åbne for både det
uformelle samvær, fritidsaktiviteter og professionelle arrangementer.
Kom og bliv en del af Furesøs kulturliv! En
god indgang er vores mange foreninger, som tilbyder fordybelse i tegning, musik, billedkunst, teater og meget mere.
Jeg håber, at denne folder kan give dig et fristende overblik over vores mange muligheder
for at være med i en kulturel forening og blive en del af det enestående fællesskab, som
er et af Furesøs særlige kendetegn.
På Furesoe.dk kan du finde en liste over vores kulturinstitutioner og kulturtilbud og vores
nye politik for kultur, fritid og idræt. Du kan også finde alle vores foreninger på vores foreningsportal aktivfuresoe.dk.
Kultur giver os oplevelser, inspiration og fællesskab. Kultur holder os sunde og glade. Kultur bevæger os og binder os sammen.
Kulturen i Furesø skal være for alle.
Kom og vær med
Ole Bondo Christensen
Borgmester i Furesø Kommune

I denne lille folder om kultur i Furesø har vi forsøgt at give dig et indblik i de forskellige kulturelle institutioner, du finder i kommunen. Store film, gode musikoplevelser, flotte teaterforestillinger og spændende museer.
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Derudover har vi præsenteret de foreninger, mange med deres egen beskrivelse. De er alle
medlemmer af Kulturelt Samråd.
Alle præsenteres med kontaktoplysning.
Følg kulturen på Kulturelt Samråds hjemmeside

www.furesoekultur.dk

På bibliotekernes hjemmeside www.furbib.dk vises åbningstider - delvis med selvbetjenning
og delvis med biblioteksbetjening.

VÆRLØSE BIBLIOTEK
Galaksen, Bymidten 48, 3500 Værløse

FARUM BIBLIOTEK
Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum

HARESKOB BIBLIOTEK
Poppel Alle 12, 3500 Værløse

KULTURHUSET GALAKSEN
Bymidten 48, 3500 Værløse

www.galaksen.dk

FARUM KULTURHUS & GALLERIER
Stavnsholtvej 3, 3520 Farum

www.farumkulturhus.dk

SKOVHUSET
Ballerupvej 60, 3500 Værløse

www.skovhus-kunst.dk

SKULPTURPARKEN
Farum Hovedgade 43 C, 3520 Farum

VÆRLØSE BIO, Bymidten 44, 3500 Værløse (2 sale + cafe) www.vaerlosebio.dk

GRAFEN,

Stavnsholtvej 1, 3520 Farum (drevet af frivillige)

www.grafen-bio.dk

Foreningen for Gamle Selskabsdanse.
Dans på Ellegården.
Vi er nogle glade mennesker, i alle aldre, der med stor fornøjelse danser og samtidig udbreder
kendskabet til de gamle selskabsdanse, som de blev danset ved de store internationale baller rundt
omkring i Europa. Desuden danser vi pardanse og også rækkedanse.
Vores instruktør leder os gennem dansene sammen med vores faste huspianist, så selv de sværeste trin bliver lette.
Vi danser på Ellegården, Stavnsholtvej 168 i Farum,
Det gør vi den første søndag i hver måned fra september til og med marts fra kl. 13.30 til kl.
16.30. Efter dansen kan man deltage i fællesspisning, hvor vi hver især medbringer lidt til en fælles
buffet.
I løbet af marts holder vi en Gallafest med stor middag og efterfølgende bal, hvor musikken er udvidet til en duo.
Dans er livsglæde! Har du lyst til at være med til nogle fornøjelige festlige og billige eftermiddage,
samt en Gallafest, hvor vi bl.a. kan lufte vores selskabstøj, så besøg vores hjemmeside og få nærmere oplysning. Vi glæder os til at høre fra dig.

www.gamleselskabsdanse.dk

ROUTE 66 - 60’musik

www.farums60erklub.dk

Ellegården - sidste fredag i måneden

FAUM JAZZKLUB

- meget mere end jazz

30 År med Swing i byen

Der er altid jazzaften på Ellegården den 1. første fredag i
måneden, og sæsonen begynder i september/oktober og
slutter i maj. Det er billigt at komme ind, uanset om man
er medlem eller kommer som gæst, ligesom priserne i baren er meget forbrugervenlige. Som en del af oplevelsen
arrangerer Jazzklubben som regel spisning inden musikken går på, og med den lækre buffet kan
man komme hjem fra arbejde og gøre sig klar til en glad aften.
Der er en glad og hyggelig stemning på Ellegården, når Jazzklubben inviterer til festlig fredag.
Høj musikalsk kvalitet
Trods de lave entrépriser, der er sat efter prisen på de enkelte orkestre, er musikken af ypperste
kvalitet. En lang række af de bedste danske jazzorkestre og solister samt udenlandske navne har
stået på scenen og skabt en forrygende stemning, og mange musikere karakteriserer Farum Jazzklub som én af landets bedste.
Gennem årene er det musikalske repertoire blevet ændret en del. Fra genren har været udpræget
traditionel, swingende jazzmusik har klubben bredt sig rent genremæssigt til meget andet end
Jazz.
Igennem årene har der været store navne som, DR Big Band (2X) Savage Rose, Caroline Henderson, Cæcilie Nordby, Kira Skov og senest det kendte Islandske Jazz/Funk band Mezzoforte.

www.farumjazzklub.dk

VÆRLØSE FOLKEMUSIKANTER
Vi spiller munter og livsglad musik fra alverdens lande - og gerne musik, der kan danses
til.
Orkestret påtager sig også engagementer for
andre foreninger o. lign., som ønsker en glad
musikalsk underholdning.
Se mere på vores hjemmeside

www.vaerloesefolkemusikanter.dk
Folkemusikanterne har i år brug for nye musikere på instrumenterne: Er du interesseret og
har de fornødne musikalske færdigheder, så
ring til Jytte Vilien på telefon 30 34 81 09 om
at spille med på prøve.
Sted:
Varighed:
Pris:

Værløse Kirke
75 timer (hel sæson)
1.250,- kr. for en hel sæson.

FURESØ MUSIKFORENING
www.furemus.dk
Koncerter - klassisk musik

JONSTRUP JAZZKLUB
www.jonstrup-jazz.dk

FURESØ MUSIKSKOLE
www.furesoemusikskole.dk

FARUM FOLKEDANSERE
Musik, dans og hyggeligt samvær – kom og
vær med
Kom og vær med til festlige danseaftener til
levende musik. Vi danser hver mandag aften
på Ellegården i Farum fra begyndelsen af september og til april. Vi har to fremragende spillefolk og en meget dygtig danseleder, som underviser os i gamle nordiske danse. Det er gratis at prøve et par gange, før man bestemmer
sig til, om det er noget. Man kan fint komme
uden partner. Vi har buffet til jul og til vores
sæsonafslutning, og vi holder også en
”nytårskur”. Desuden arrangerer vi juletræsfest og fastelavnsfest med levende musik.
Stavnsholtvej 168, 3520 Farum.

www.farumfolkedansere.dk

VÆRLØSEEGNENS HISTORISKE FORENING
Foreningen har til formål at virke for kendskab til egnens historie
samt at styrke den historiske bevidsthed. Vi har fx udgivet FuresøHistorien i to bind. Bøgerne dækker områdets historie fra sidste istids
ophør op til vores tid.
Vi tilbyder historiske foredrag og ture, ”Kend din egn”-seminarer og
mange andre arrangementer om egnens kulturspor. En del af formidlingen udmønter sig i bogudgivelser og i medlemsbladet ”Bavnen”,
som udkommer hvert kvartal, samt årsskriftet ”Witherløse”. Mange af
foreningens medlemmer deltager i arbejdet omkring lokalhistorien,
lige fra arkæologi til historieforskning.

Arbejdet er organiseret i grupper, som du kan læse om på vores hjemmeside:

www.vaerloesehistorie.dk



FARUM LOKALHISTORISKE FORENING
www.farumlokalhistoriskeforening.dk

CORNELLEN - MOSEGÅRDEN - FLYVESTATIONEN STADS– OG LOKALARKIVET - IMMIGRANTMUSEET

www.furesoemuseer.dk

Foreningen Jonstrupsamlingens Venner
Jonstrupsamlingen fortæller historien om Jonstrup Statsseminariums 200-årige historie. Samlingens formidlingsaktiviteter varetages af frivillige. De faste åbningstider
er den første søndag i hver måned (undtagen juli) fra 14:00-16:00. Herudover er
der forskellige særarrangementer og ferieåbningstider. Besøg i samlingen på andre
tidspunkter kan ske efter aftale. Ved besøg i samlingen får man et spændende indblik i, hvordan det var som lærerstuderende ”at gå på Jonstrup”, og hvordan det var
for børnene at gå i Øvelsesskolen. I forbindelse med åbningssøndagene indledes
som regel med en fortælling med tilknytning til undervisningen og livet på seminariet og dets øvelsesskole. Efter søndagsfortællingen er der mulighed for at fordybe sig i udstillingen. Se fx filmen
om seminariet, den faste udstilling og den aktuelle temaudstilling.
Foreningen Jonstrupsamlingens Venner har til formål at støtte op om samlingen og dens formidlingsaktiviteter. Et medlemskab koster 50 kr.
Jonstrupsamlingen har til huse i Jonstrup i de historiske bygninger, der engang rummede Jonstrup
Statssseminarium.
Læs mere på www.jonstrupsamlingen.dk eller på facebook: jonstrupsamlingens ven-

Aktivscenen
Aktivscenen er et lille amatørteater i Kirke Værløse. Foreningen er fra 1968 og har til huse i vores
lille teater i Smedegade 5, hvor vi har plads til 35
gæster.
Foreningen er for alle, som har lyst til at medvirke
i produktionen af seværdige forestillinger. Selvom du ikke har en skuespiller i maven, er der masser af opgaver både foran og bagved scenen med f.eks. billetsalg, kostumer, scene, lys og PR.
Vores repertoire er bredt og spænder over forskellige genrer som komedier, cabaret/varieté, drama
og klassikere.
Vi laver også andet end forestillinger. Vi har medlemsmøder, fællesture ud at se teater professionelt eller hos vores kolleger og ind imellem holder vi en fest.
Har du lyst til at blive en del af en teatertrup med sammenhold og humor, der leverer velproducerede forestillinger på vores eget teater, skal du være hjertelig velkommen.
Du kan se mere information på vores hjemmeside

www.aktivscenen.dk.

EGNSTEATRET UNDERGRUNDEN
www.undergrunden.com
Galaksen, Bymidten 48, 3500 Værløse

FURESØ TEATER
www.furesoeteater.dk
Galaksen, Bymidten 48, 3500 Værløse

Teatergruppen Syvstjernen
Teatergruppen Syvstjernen er Furesøs største familieteater-projekt.
Det er primært for elever 2. til 9. klasse og deres forældre, men andre kan også deltage. Hvert år deltager 70-80 elever og forældre.
I modsætning til andre teatre har vi ingen optagelsesprøver eller auditions! Alle (også forældre) kan vælge en rolle på scenen eller at
være med i en af de praktiske grupper.
Vi har en enkelt betingelse: Elever fra 2. til 6. klasse skal have
mindst én forælder tilmeldt.
Hvert år skriver vi en helt ny forestilling, hvor vi tager hensyn til deltagernes ønsker og blander elever og forældre på tværs af skoler og klasser i de enkelte scener.
Teatergruppen Syvstjernen startede i 1992 som et projekt på Syvstjerneskolen, men er siden blevet en åben forening for alle.
Fra august skrives det nye manuskript. Første skoleonsdag i januar mødes alle på Syvstjerneskolen
i Værløse for at høre om stykket og få tildelt roller.
Derefter er der øveaften hver onsdag, samt et par weekend-dage hver måned frem til premieren i
slutningen af marts, afhængig af påsken.
Giv dine børn en oplevelse for livet ved at melde jer som deltagere!
Læs mere og tilmeld jer på www.teatergruppen.dk

Værløse Børneteater

er et
godt og billigt tilbud til børn i alderen
4-9 år og deres familier.
Vi spiller fem forestillinger i hver sæson. Altid på en lørdag, altid kl. 15.00 og altid i månederne
september, oktober, november, januar og februar. Spillestedet er Galaksen, Bymidten 48, 3500
Værløse.
Vi er en forening og billetterne sælges som udgangspunkt i en form for abonnement til alle fem forestillinger. I det omfang der er ledige billetter til en given forestilling, kan disse købes i løssalg.
Vi har et krav om, at børn skal være fyldt 4 år for at overvære en forestilling. Det er dels af hensyn
til det enkelte barn men i høj grad også af hensyn til de andre tilskuere og skuespillerne. Teater er
en direkte og levende oplevelse som kan blive overvældende for mindre børn.
Vil du vide mere om os og om vores forestilling så besøg vores hjemmeside

www.vaerloeseborneteater.dk

REVYFORENINGEN FANDANGO
www.fandangorey.dk

Mange grupper(`klubber')i Furesø kommune samles en gang
ugentlig for at spille turneringsbridge i hyggeligt samvær. Grupperne
består typisks af 20-40 personer, nogle måske organiseret i
Danmarks Bridgeforbund(DBf)eller Ældre Sagen. Spillestyrken
strækker fra divisionsniveau til begyndere,dog næppe i samme
gruppe.
Furesø Bridge er en lokal paraplyorganisation for sådanne
grupper, med fokus på løsning af lokale problemstillinger, som
fx lån af kommunale lokaler, tilbud om lokal undervisning, deling af resourcer og kontakt til kommunen om bridge. Traditioner og praktiske forhold gør det besværligt at samle alle i en enkelt stor
klub.
Otte grupper er medlemmer i Furesø Bridge. Som aktivitet er spillet bridge velegnet til seniorer,
men ikke kun det. Furesø Bridge er fx i kontakt med Skolebridge, hvis formål er at tilbyde skoleundervisning i Bridge. DBf udgør Danmarks profil internationalt.
Under opbygning af Furesø Bridge siden 2014 har vi især koncentreret os om at støtte etablerede
bridgeklubber, at yde undervisning og at finde spillemuligheder efter gennemførelse af de udbudte
kurser. Endvidere om at få erfaring i brug af nyere udstyr og tilhørende programmer, som alternativ til hvad der bruges i klubber under DBf.
Se nærmere på organisationens hjemmeside

http://furesoebridge.dk3520.eu

ÆLDRE SAGEN

har to lokalafdelinger i Furesø, én
i Farum og én i Værløse, med tilsammen over 7.000 medlemmer. Begge afdelinger udsender 2 gange årligt et blad
til medlemmerne (fås også på bl.a. bibliotekerne) om deres aktiviteter.
Foreningen henvender sig især til den lidt ældre befolkning med tilbud om socialt samvær, kreativitet og hygge og mange faste aktiviteter som motion,
kortspil, sprog og litteratur. Derudover er der bl.a. foredrag, ture, rejser i ind- og udland, højskoleophold, kunstudstillinger, sang- og musikoplevelser, spillefilm og teater.
Vi tilbyder desuden vågetjeneste, besøgsvenner, indkøbsbus, telefonstjerne (tryghedsopkald),
hjælpende hænder til små praktiske opgaver, bisidderordning/vejledere samt computerassistance.
Ældre Sagen i Farum har egne lokaler i Gallerigangen i Farum Kulturhus, hvor der er aktiviteter hele ugen. Ældre Sagen i Værløse har de fleste af sine aktiviteter i ”Satellitten”s lokaler, Bymidten 46.
Man kan deltage i hinandens arrangementer og tilmelde sig nyhedsmail fra begge afdelinger.
Navne på kontaktperoner, omtale af alle aktiviteter, indmeldelse, tilmelding osv.:
Se hjemmesiderne
www.aeldresagen.dk/farum og www.aeldresagen.dk/vaerloese


DANSK NATUREFREDNINGSFORENING FURESØ
mail: furesoe@dn.dk



DANSKE HANDICAPORGANISATIONER FURESØ
www.handicap.dk/lokalafdelinger/kort/hovedstaden/furesoe



LIONS CLUB FURESØ

-

www.furesoe.lions.dk

AMNESTY INTERNATIONAL

er en organisation, hvis
formål er at sikre overholdelse af FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder af 1948 og de deraf afledte internationale konventioner.
- AI arbejder for frigivelse af samvittighedsfanger, der er fængslet
på grund af deres meninger, tro eller oprindelse.
Afskaffelse af tortur og dødsstraf samt sikring af retfærdig rettergang er blandt hovedopgaverne.
- AI har fokus på flygtninges rettigheder.
- AI har observatørstatus ved FN og modtog i 1977 Nobels Fredspris.
- AI er verdens største ngo. Arbejdet finansieres gennem frivillige bidrag.
I Furesø er der to aktive AI medlemsgrupper, der deltager i kampagner og skriver breve til myndigheder, der krænker menneskerettighederne.
Kontaktperson Amnesty Furesø: Anette Ibsen. Mail: anette-john@mail.tele.dk
Kontaktperson Amnesty Farum: Tina Hüsig. Mail: tina@oneonone.dk

Red Barnet Furesø

er en lokalafdeling under
Red Barnet, som er Danmarks største hjælpeorganisation for børn. Vi arbejder for at skabe positive forandringer for dårligt stillede børn i lokalområdet.
Det gør vi bl.a. i familieoplevelsesklubber, der tilbyder et
socialt fællesskab mellem børn, forældre og frivillige. Formålet er at styrke socialt udsatte børns
muligheder for at få mod og handlekraft til at udvikle deres ressourcer på lige fod med andre børn i
DK. Vi arrangerer ca.10 udflugter/events årligt – friluftsaktiviteter, fælles madlavning, kreative og
kulturelle aktiviteter. Nøgleordene er her fælles oplevelser, der styrker relationerne i familien, hvor
nye relationer og netværk opstår, og hvor ny viden opbygges. Vi har også en familieoplevelsesklub, ”Velkommen til DK/Furesø”, for flygtningebørn, deres familier og lokale familier. Her er viden
om dansk kultur og integration i lokalsamfundet særlige fokusområder.
Derudover har vi frivillige, der tilbyder at ledsage udsatte børn til en fritidsaktivitet i kommunen, og
vi arrangerer forskellige humanitære events i løbet af året.
Læs mere om vores lokalafdeling på Facebook Furesø Lokalforening

Den Danske Folkekirke er til stede i Farum med to kirker:
Farum Kirke og Stavnsholtkirken, hvor fem præster betjener næsten 13.000 medlemmer. Hver søndag kl. 10 afholdes gudstjeneste i begge kirker. Ud over gudstjenester og
mange kirkelige handlinger er Farum Sogn samlingspunktet
for foredrag, koncerter, studiekredse, eftermiddagssamvær, udflugter og fejring af Grundlovsdagen, korsang for voksne, baby- og børnerytmik og børnekor og meget mere.
Mødesteder
Stavnsholtkirken, Stavnsholtvej 25, 3520 Farum
Farum Kirke og Præstegårdslængerne, Kålundsvej 33, 3520 Farum
Kirkekontoret
Stavnsholtvej 25, tlf. 7027 2585
www.farumsogn.dk / www.facebook.com/FarumSogn/

”Plads til alle. Brug for alle”
Værløse og Hareskov sogne dækker med sine tre kirker i
Værløse, Kirke Værløse og Hareskov den sydlige del af Furesø kommune. Vi er 14.289 medlemmer af folkekirken
(aug. 2019).
Hver søn- og helligdag er der gudstjeneste i de tre kirker. Gudstjenestelisten finder du i den
ugentlige kirkenyt-annonce i Furesø avis eller på vores hjemmeside.
Der er mulighed for at få en fortrolig samtale med en præst. Præsten er øvet i at lytte til og tale
med mennesker og er underlagt tavshedspligt.
Bliv Frivillig i kirken. Her er plads til alle og brug for alle – så kom og sig til, hvis du gerne vil
give en hånd med.
Alle menighedsrådsmøder er offentlige, og alle er velkomne til at deltage. Se mødedatoer på
hjemmesiden.
I kanten af kirken. Der foregår rigtig meget i kirkerne ud over gudstjenesterne og de kirkelige
handlinger. Tilbuddene er meget forskellige. Aktiviteterne ligger over hele året med bl.a. et
rigt koncertprogram, korsang, babysalmesang, børneklub, måltidsfællesskaber, studiekreds,
mv.
Kirkekontoret – Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse, tlf. 4448 0125

www.vaerloesehareskovsogne.dk

STØTTEGRUPPEN FOR HANDICAPPEDE

- HVAD ER VI FOR EN GRUPPE:

Støttegruppen er stiftet den 10. november 1998 på initiativ af LEV og familie-medlemmer til handicappede borgere og støttet af Værløse kommune. Den blev navngivet Støttegruppen i Værløse for handicappede (SIV). I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der den 11. oktober 2006 på generalforsamlingen vedtaget nye vedtægter og nyt navn: Støttegruppen for handicappede i Furesø
Kommune (i daglig tale kaldet Støttegruppen).
Medlemmerne er forældre, pårørende og støttepersoner til fysisk og psykisk handicappede borgere,
bosiddende i Furesø kommune eller andre kommuner, hvor Furesø kommune er betalingskommune. Foreningens formål er at varetage handicappedes interesser og forbedre deres livsforhold.
I Støttegruppen kan man ofte møde andre pårørende med udfordringer, der er mindst lige så vanskelige, som de man selv oplever. Der er mulighed for at udveksle tanker og bekymringer og evt.
løsninger på nogle af de udfordringer, der følger med at være pårørende til et familiemedlem med
et handicap.
Hvis du er interesseret i at høre mere om Støttegruppen, kan du læse om vores aktiviteter på vores hjemmeside

www.stoettegruppen-furesoe.dk.



FARUM KERAMIKFORENING



FURESØ TRÆ OG METAL LAUG



MINIATUREFORENINGEN ”MINI”



www.miniforeningen.dk

-

MAIL: lotte.harbo@elkem.no

-

MAIL. Mp-consult@mail.dk

VÆRLØSE VIN VENNER
Er en forening af vininteresserede , glade mennesker. Foreningen blev stiftet i efteråret 1994.
Der stilles ingen krav til medlemmernes vinkundskaber. Foreningens formål er primært at give
medlemmerne nogle gode vinoplevelser, kombineret med faglig viden og hele tiden sikre, at hyggen og det sociale fællesskab holdes højt.
Foreningens aktiviteter består primært i:

at holde 8-10 vinsmagninger om året

at holde medlemmerne orienteret om eksterne smagninger og indhente gode vintilbud.
Smagningen forgår oftest kl. 19.00-21.30 i Satellitten, men undertiden er vi ”i byen”. Vi hører
foredrag, ser billeder og smager på forskellige vine. Der er altid lidt godt at spise til.
Vi er en social forening. Klubbens medlemmer hjælper til. Nogle kommer en halv time før og hjælper med at dække borde og andre bliver en halv time efter og hjælper med at vaske op - samt
hjembringe evt. sjatter.
Hjemmeside: www.vinvenner.dk



FARUM MODELJERNBANEKLUB, FMJK af 1976
www.fmjk1976.dk



SPIL DANSK I FARUM -



FILM ART SKOLEN



SCT. GEORGES GILDET, FARUM



WWW.sctgeorgsgildet-farum.dk




BILLEDSKOLEN

MAIL: spildanskifarum@mail.dk

- MAIL: film.art.skolen.mac@mac.com

www.farumbilledskole.dk

Kultur er benzin og ild i røven, en evne til
ikke at kunne sidde stille, men hele tiden
at flytte sig, at finde takten ikke i det
taktfaste, men i den store ubestemmelige
rytmik der er vores fælles kultur
(Klaus Rifbjerg)

