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Red. Tom Høst BRUGER DIN FORENING MIT FURESØ ? 

Forenings– og Kultur Festival 
Kulturtorvet  



 
KULTURELT SAMRÅD i Furesø er en paraplyorganisation 
for kommunens kulturelle foreninger, institutioner og 
grupper. Vi er med til at udvikle, støtte, stimulere og styrke 
et bredt og varieret kulturliv i kommunen samt at øve 
indflydelse på kommunens kulturelle helhedsplan. 

 
Med vores direkte kontakt til kommunen og dens politikere, 
kan vi til enhver tid hjælpe din forening bl.a. med at finde 
egnede lokaler, søge tilladelser og tilskud samt andre vigtige 
emner. 

 
Kulturelt Samråd kan tage initiativ til kulturelle aktiviteter 
samt rådgive Furesø Kommunes politikere på det kulturelle 
område. Vi holder to årlige møder med Kulturudvalget samt 
2 årlige koordineringsmøder med Kulturudvalget og 
Kulturhusets brugere. 
 

Vi er din forenings talerør 



 
Lørdag d. 27.september afholdt Kulturelt 
Samråd den årlige foreningsfestival og kul-
turdag, som i år bar præg af mange boder 
(35 foreninger), mange aktiviteter (for både 
børn og voksne) og en masse optræden. 

 
Værløse Garden trak 
op. Fra Farum Bytorv 
forbi de udendørs ak-
tiviteter og ind i Kul-
turhusets cafeområ-
de. 
Derefter åbningstale 
af borgmester Ole 
Bondo Christensen. 

 
Græskarsuppe 
kunne man lave, 
smagsprøver på 
madleverancer til 
institutionerne, dyr 
fra Skolelandbru-
get, cykelbane for 
de mindste samt 
fabrikation af 
græskarhoveder 
med meget mere. 
Foregik på Kultur-
torvet mellem Kul-
turhuset og Bytor-
vet. 



 
Optræden af bl.a.  
Amin Jensen og Lars Verdic fra 
Stien, men også af Farum Folke-
dansere, Visens Venner, Teaterle-
der Anders Ahnfelt-Rønne fra 
Egnsteatret, Musikteatret Gorger-
ne samt Alexander og Rapperne. 
 
Alt foregik i Teatersalen, hvor der 
var en rigtig hyggelig stemning. 

Mange boder i Kulturhusets 
lounge område, hvor for-
eningerne kunne præsen-
tere sig selv - fortælle lidt 
om den kommende sæsons 
aktiviteter og måske hver-
ve nye medlemmer. 

En snak - en præsentation og ….. 

Er din forening medlem af Kulturelt Sam-
råd Furesø ? 
 
Har din forening brug for gode råd, vej-
ledning mv. ? 
 
Sender du nyhedsbrevet fra KSF videre 
ud til dine medlemmer ? 



Torsdag d. 23. september blev Kulturprisen i 
Furesø Kommune 2014 overrakt af Kulturud-
valgets formand Helle Katrine Møller i Galaksen    
i en stuvende fuld sal. 
 
I alt 12 personer / grupper var indstillet. De 
blev alle nævnt med en begrundelse for indstil-
lingen. 
 
OLIVER RIMMEL, Norsjællands Lan-Party 
var indstillet fordi han havde formået at gøre 
en begivenhed i Furesø kendt af unge i hele 
landet. 
 
Farum Gospelkor fordi de har forstået at vi-
deregive livsenergi, glæde, musik, stemning og 
sammenhold - både for korets medlemmer og 
for publikum. 
 
Farum Folkehaver, fordi de er er blevet et 
fantastisk levende og rekreativt pusterum for 
Farum Midtpunkts beboere og andre haveel-
skere 
 
Ulrick og Hanne Moos som kulturelle ildsjæ-
le, der har iværksat det ene storer kulturpro-
jekt efter det andet. Aktive i Undergrunden, 
Skovhuset, Hjortøgård og Værløse Folkemusi-
kanter. 
 
Bernt Petersen, Furesø By og Land for hans 
ihærdige arbejde for bevaringsværdige bygnin-
ger og byområder i Furesø 
 
Farum Senior Motion for det store arbejde 
for kommunens seniorer: Vandreture, cykel-
grupper, stavgangsgrupper, biografture, fore-
drag mv. 

Charlotte Hernø, Kirke Værløse og Om-
egns Husmoderforening fordi hun gennem 
15 år utrættelig har arbejdet som formand for 
foreningen med særlig focus på det kulturelle 
og kreative. 
 
Lissen Grønkjær, Revyforeningen Fandan-
go fordi hun er en særdeles aktiv blæksprutte, 
der kan få ting til at ske. Lissen er med alle 
steder og udover Fandango er hun også om-
drejningspunkt i Ældresagen 
 
Niels Bødker Thomsen, Værløseegnens Hi-
storiske Forening fordi han i den grad har 
stået i spidsen for formidling af egnens historie 
og som den fantastiskee fortæller han er, har 
formået at engagere børn, unge og voksne. 
 
Anders Ahnfelt-Rønne, leder af Egnsteat-
ret Undergrunden. Ny på posten og omgåen-
de bemærket. Fantastisk opsætning af kam-
merudgaven af Puccinis Tosca og også nomine-
ret for det store arbejde bag scenen  
 
Per Dalskov - musikalsk ildsjæl, fordi han 
har formået at give alle i Skovgårdens kor og 
orkester en stemme til glæde for kommunens 
indbyggere - og mange andre 
 
Arbejdsgruppen bag værket 
”FuresøHistorien” 
Fordi de har begået et omfattende og vedkom-
mende værk fra sidste istid til nutid. Første 
bind med meget fine anmelderroser og andet 
bind på vej. 
 
PÅ NÆSTE SIDE VINDEREN 



  
Begrundelsen for Kultur-, Fritids og Idrætsudvalgets 
valg af: Arbejdsgruppen bag værket ”FuresøHistorien” 
 
Fagligt, bundsolidt, kildebaseret værk om Furesøegnen. Jeres 
værk er udtryk for et stærkt samarbejde mellem to lokalhi-
storiske foreninger med hver jeres dybe kendskab til to områ-
der, som nu er smeltet sammen i Furesø. 
 
Udvalget er sikre på at værket vil få stor betydning for bor-
gerne i Furesø og virke som inspiration til mange historiske 
ture ude i naturen og som grundlag for en klar fornemmelse 
for, hvilken særlig slags historie furesøegnen rummer - hvad 
Furesø er for en størrelse. 

FuresøHistorien, årets julegave 
Kend din egns historie 

 
Som nævnt i augustnummeret vedtog medlemmer af 
Farum Lokalhistoriske Forening og Værløseegnens 
Historiske Forening for godt 4 år siden, at vi ville 
fortælle Furesøegnens historie fra det tidspunkt, hvor 
isen forlod vores område og trak sig mod nord og til 
nutid.  
 
Vi fik pensioneret lektor ved Københavns Universi-
tet Erik Helmer Pedersen knyttet til projektet som 
historisk videnbank og rådgiver. Værløseegnens Hi-
storiske Forening står dels for projektet og dels for 
udgivelsen af de to bind, der fortæller om den enor-
me udvikling, der har fundet sted i de mange tusin-
der af år. Indholdet i bøgerne er baseret på kildema-
teriale. De første mennesker i Furesøområdet var 
jægere og samlere, der kom for at gå på rensdyrjagt. 
Dem har vi meget lidt kendskab til, men kildemateri-
alet er blevet bedre og bedre gennem årene. 
 
FuresøHistorien blev navnet på 2 binds-værket. Bind 
1 er på 380 sider og bind 2 på 464 sider, begge gen-
nemillustreret. Bind 1 går fra istid – 1660 og udkom 
i november 2012 med gode anmeldelser. Bind 2 går 
fra 1660 – nutid. I disse to bind kan du få lært at 
kende din egns historie gennem den lange periode.  

FuresøHistorien bind 2 udkommer ved 
en reception søndag d. 23.11.2014, kl. 

14.00 på Mosegaarden i Værløse 
 

Bind 2 er færdig til salg ved receptionen, hvor bind 1 også 
sælges. Herefter finder salget sted gennem boghandlerne i 
Værløse og Farum, og der vil medio november på 
www.vaerloesehistorie.dk komme oplysninger om andre 
salgssteder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For medlemmer af kommunens 2 historiske foreninger er 
prisen kr. 285 for hvert af bind 1 og 2. For ikke medlem-
mer henholdsvis kr. 350 for hvert bind. 
 
Særligt tilbud: Køb begge bind på én gang for kr. 485 for 
medlemmer af kommunens historiske foreninger og kr. 
600 for ikke medlemmer. 



 

Farum Jazzklub - meget mere end jazz. Hygge-
ligt samvær, fællesspisning og masser af god 
musik. 
Den første fredag i måneden - og i denne den 
26. sæson præsenteres bl.a. Caroline Hender-
son, Billy Cross, Mike Andersen, DR Big Band og 
Copenhagen Blues Brothers. 
 
Læs mere på klubbens hjemmeside 
 

www.farumjazklub.dk 
 

Trykt program kan hentes på Biblioteket 

Bruger du som borger eller som forening MIT FURESØ ? 
 
Her har du mulighed for at se, hvad og hvor der sker noget i kommunen. Her har din forening mulighed for 
via Kultunaut at lægge gratis reklame for jeres arrangementer ind. 
 
Der er lavet et USB stik med nøjagtig gennemgang af MIT FURESØ  
 
I slutningen af januar planlægges afholdt en aften med bl.a. gennemgang af mulighederne samt mange an-
dre relevante informationer for Jer. 



Som forening/aftenskole er du forpligtet til: 
 
 at søge information om de fire handicapfacililiteter i 

og ved bygningen og lokalet, som dit arrangement 
foregår i.  

 at oplyse et telefonnummer i jeres annoncering for 
arrangementet til en person/arrangør i foreningen/
aftenskolen, så interesserede borgere kan ringe og 
spørge til tilgængeligheden 

 
Udover at lokalebookingen ved mere og mere om de 
fire handicapfaciliteter i kommunens bygninger, kan 
du finde oplysninger på godadgang.dk. Det er en 
hjemmeside, hvor bygninger i Furesø Kommune er 
mærket for tilgængelighed på en række områder. 

DE FIRE HANDICAPFACILITETER ER: 
P-plads:  
Er der en handicapparkeringsplads? 
Adgang til lokalerne:  
Er der ramper, så man kan komme ind i bygningen og i lokalerne og bevæge sig rundt ved for-
skudte plan? Er der elevator ved etageadskillelser? 
Mikrofon og teleslynge:  
Brug altid mikrofonanlægget og sørg for, at teleslyngeanlægget er tilsluttet. 
Handicaptoilettet: 
Er der et? Sørg for, at der er låst op til toilettet. 
 

Folderen ADGANG FOR ALLE kan downloades på Kulturelt Samråds hjemmeside 
www.furesoekultur.dk 

 
 
 

KONTRABASSEN 
6. nov. kl. 19.30 + 8. nov. Kl. 15.00 
 
DAMPENES REJSE 
10.nov. Kl. 19.30 + 12. nov. Kl. 9.30 og  11.30 
 
DEN SYNGENDE HAT 
15. nov. Kl. 11.00 
 
TRUBBEL (se ill.) 
20. nov. Kl. 19.30 + 22. og 23. nov. kl. 15.00 
 
EN MONSTER GO’  JUL 
10., 11. og 12. dec. Kl.  9.30 og 11.15 
 
 

UNDERGRUNDEN - VORES EGET EGNSTEATER I KULTURHUSET GALAKSEN  
BRUG DET - BEDRE END MANGE STORBY TEATRE 



Furesø Revyen 2014 
 

Fredag d. 14. november kl. 20.00 
Torsdag d. 20. november kl. 20.00 
Fredag d. 21. november kl. 20.00 
Lørdag d. 22. november kl. 16.00 
Torsdag d. 27. november kl. 20.00 
Fredag d. 28. novemberkl. 20.00 
Lørdagd. 29. november kl. 16.00 

 
BILLETSALG: 

Faum Bibliotek  
eller  

hjemmesiden www.fandangorevy.dk 

Furesø Revyen 2014. 
 

Om kort tid er der gensyn med Fandango, den lokale revy-gruppe, der laver revy med 1½ 
års mellemrum. Det foregår i Kulturhusets Teatersal.  
 
Revyen er lokal på den måde, at det er lokale folk, der deltager. Indholdsmæssigt er der 
nogle lokale numre, men der er mest alment stof, landspolitisk, almen menneskeligt, så og-
så andre end Furesø borgere har glæde af indholdet. Revyen er en flot blanding af musik og 
sang blandet med vanvittige jokes.  
 
Forfatterne er en del af de tidligere, Ib Andersen-Høyer og Jørgen Lindemann, men der er 
også kommet nye til. Skuespillertruppen er også mest gammelkendte ansigter, men med to 
nye, bl.a. en ”stjerne” fra Aktivscenen i Kr. Værløse. Instruktøren, Pernille Sørensen, er pro-
fessionel skuespiller, og hun er fuld af gode idéer og sjove påfund, en stor gevinst for fore-
stillingen, er vi sikker på, publikum vil synes. 
 
I forbindelse med aftenforestillingerne kl. 20 kan der tilkøbes spisning i den nye Kulturhus-
Café, der åbner d. 8. nov. Menuen er: dagens suppe, en teaterplatte samt et stk. kage, alt 
sammen til 100 kr. Billetterne hertil kan kun købes på Farum Bibliotek. Menuen serveres kl. 
18.00-19.30, så man er klar til revy-start sammen med de øvrige gæster. 
 
Billetsalget er i år gået strygende, næsten af sig selv, så har du en foretrukken dato, så vent 
ikke for længe. Der bliver altid udsolgt til de sidste tre forestillinger, men lørdagene er også 
populære, så slå til på biblioteket eller fra hjemmesiden: www.fandangorevy.dk , så ligger 
billetterne klar ved indgangen. Husk: på biblioteket kan du kun betale med kontanter. 
Glemte jeg at sige, at billetterne koster 125kr./pr. stk.? 

Lissen Grønkjær 


