Kulturelt Samråd Furesø Nyhedsbrev oktober 2018
Forenings- og kulturfestivalen. Tak til alle jer, der bidrog til forenings- og kulturfestivalen den
29.9. Vi bringer her lidt stemningsbilleder fra dagen. Borgmester Ole Bondo Christensen holdt velkomsttalen.
I multisalen fortalte Thomas Kristensen, Filmstationen, inspirerende om filmkulturen i Furesø.

Se flere billeder her.
Vi vil snarest udsende et evalueringsskema til de deltagende foreninger.

Græsrodspris: Ifm festivalen uddelte Kulturelt Samråd Furesø årets græsrodspris til Marianne
Rosenvold. Marianne har i mange år været formand for Danske Handicaporganisationer Furesø og
Dansk Handicap Forbund Furesø. Hun er også en del af mandagsspisningerne for alle interesseret
i handicapspørgsmål og tilbyder hjælp og støtte, når det er nødvendigt. Derudover har Marianne
lavet meget kulturarbejde - f.eks. foredrag, koncerter og sociale sammenkomster.
Derfor var det en glæde at overrække Marianne Rosenvold årets græsrodspris.

Prisen er et helt nyt værk af Furesøs unge kunsttalent, Klara Lelund Blauenfeldt, som fik Furesøs
Talentpris i år. Klara har gået på ”Skolen for Kunst, Design og Arkitektur” i Skovhuset siden 2014.

I forbindelse med festivalen anskaffede Kulturelt Samråd og Frivilligcenter Furesø i fællesskab et
telt (på dagen anvendt til udendørs musik fra Musikskolen).
Det hvide telt er et såkaldt foldetelt (forholdsvis nemt at sætte op), der måler 18 m2, 6 X 3 m.
Foreningerne kan låne dette telt mod et mindre depositum.

Kontakt Anders Poulsen på Frivilligcenter Furesø, tlf. 50 47 15 62, anders@frivilligfuresoe.dk

GDPR, Persondataforordningen
Hvis din forening stadig ikke har fået formuleret en persondatapolitik, så er her gode råd at hente i
vedhæftede dokumenter fra Annemette Lomholt Gade, som var oplægsholder på kurset i GDPR,
som blev afholdt for frivillige foreninger den 30.8.
Hent dokumenterne her:
Annemettes
præsentation

Fortegnelse over
databehandlingsaktiviteter

To do liste
GDPR foreninger

Hjemmesiden for Kulturelt Samråd, https://www.furesoekultur.dk/
Vi er i gang med en opdatering af hjemmesiden. Skriv gerne en mail til os, hvis der er emner du
savner, eller emner du vil foreslå til hjemmesiden.

Nyt fra bestyrelsen:
Dialogmøde med Tine Hessner: Mandag den 19. november kl. 19-21 inviterer Kulturelt Samråd
til et dialogmøde med formanden for Udvalg for kultur, fritid og idræt, Tine Hessner.
Tine vil præsentere sine visioner for kultur, fritid og idræt i kommunen. Og der vil være rig lejlighed
til at drøfte holdninger til et godt kultur- og fritidsliv og give input til den politik, der skal formuleres
for området. Arrangementet foregår i mødelokale 8 i Stien ved Frivilligcenter Furesø,
Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum
Tilmelding til Birgit Kjeldgaard, kjeldg@besked.com senest den 12.11.

Ilse Schødt og Nanna Kappel har desværre besluttet at træde ud af bestyrelsen for Kulturelt
Samråd. Den resterende bestyrelse fortsætter arbejdet frem til Repræsentantskabsmødet i februar.

Nyt fra kommunen:
Torsdag 11. oktober kl. 17-18, Farum Kulturhus. Uddeling af Kulturpris 2018.
Torsdag 22. november uddeler Folkeoplysningsudvalget Lederprisen og Idrætsprisen og hædrer
mestre i Multisalen, Furesø Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse.
Ny Kultur-, fritids- og idrætspolitik på vej.

Nyt fra foreningerne:
Frivilligcenter Furesø:
Torsdage kl. 15:30-17:00 – 25. oktober, 1. november og 8. november – Mini-grundkursus i
fotografi mv. Sted: Furesø Frivilligcenter, Stien, Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum.
Læs om kurset her.

Farum Jazzklub:
Fredag 2. november: Mezzoforte
Fredag 7. december: Halberg & Friends

Støttegruppen for handicappede I Furesø Kommune
Lørdag den 10. november: 20 års jubilæumsreception i Multisalen, Furesø Rådhus.
Se invitationen.

Amnesty International Furesø, Dansk Flygtningehjælp og Bedsteforældre for Asyl:
Mandag 12. november: Debataften om børnerettigheder og Børnekonventionen.
Teatersalen, Farum Kulturhus
Se invitationen.

Teatergruppen Syvstjernen
Teatergruppen Syvstjernen søger elever og forældre til forårets nye projekt.

Deadline for input til næste ordinære nyhedsbrev er 2. november.

Venlig hilsen Redaktionen, nyhedsbrev@furesoekultur.dk

På vegne af bestyrelsen
Birgit Kjeldgaard, kjeldg@besked.com
Tue Bertelsen, tue.bertelsen@gmail.com

