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Kulturprisen 2018
Der var i år 5 nominerede ildsjæle: Lissen Grønkjær, næstformand i Ældresagen i Farum,
Steiner Steinmetz, historiefortæller, Charlotte Søllner Hernø fra Kirke Værløse og Omegns
Husmoderforening, Mikael Boutrup, manden bag Store Flyvedag, og Anders Eiersted
Molzen, gymnasieelev på Marie Kruse Gymnasium og stifter af MKS Robotic.
Et par billeder af Mikael og de øvrige nominerede:

Se flere fotos her.
Arrangøren bag Store Flyvedag, Mikael Boutrup fik årets Kulturpris for sit store
engagement i begivenheden, nu for 3. år i træk. Der var ca. 25.000 mennesker til stede på
Store Flyvedag den 25.8. – en begivenhed som Mikael Boutrup ikke kunne klare uden sit
team af ca. 300 frivillige, som han derfor benyttede lejligheden til at takke for indsatsen.
Prisen blev overrakt i Farum Kulturhus af Tine Hessner, formand for Udvalget for Kultur,
Fritid og Idræt.
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Fra Kulturelt Samråd skal der lyde et stort tillykke til de nominerede og til årets prisvinder,
Mikael Boutrup.

Nyt fra bestyrelsen
Evaluering af Forenings- og kulturfestivallen
Der er sendt evalueringsskema ud til de deltagende foreninger. Vi håber meget I vil give
os feedback og på denne måde hjælpe os til at gøre det endnu bedre næste år.
Fristen var 2.11. Men har I ikke nået det, så skynd jer at besvare evalueringsskemaet ved
gå ind på https://furesoekultur.dk/eval/evaluering2018.html
Vi vil redegøre for evalueringssvarene i næste nyhedsbrev.

Dialogmøde med Tine Hessner for Kulturelt Samråds
medlemmer
Mandag den 19. november kl. 19-21 inviterer Kulturelt Samråd vores medlemmer til et
dialogmøde med formanden for Udvalg for kultur, fritid og idræt, Tine Hessner (og muligvis
flere medlemmer af Udvalget).
Tine vil præsentere sine visioner for kultur, fritid og idræt i kommunen. Og der vil være rig
lejlighed til at drøfte visioner for og 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
HUSK Tilmelding til dialog@furesoekultur.dk senest onsdag den 14.11 eller klik her!

Annoncer i Furesø Avis fra Kulturelt Samråd
I Furesø Avis har vi tirsdag den 13. og 28. november, samt 11. december en 1/4 sides
annonce, hvor vi fortæller om aktiviteter i vores medlemsforeninger. Hvis vi skal nævne et
arrangement i din forening, så send en mail herom til annonce@furesoekultur.dk. Det er
gratis for jer. Deadline er senest mandag ugen før datoerne.

Nyt fra kommunen
Lederpris og Idrætspris
Torsdag 22. november uddeler Folkeoplysningsudvalget Lederprisen og Idrætsprisen og
hædrer mestre i Multisalen, Furesø Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse.
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Møde for nye borgere
Tirsdag den 4. december kl. 19:00 - Møde for nye borgere i Furesø kommune
Furesø kommune holder det halvårlige møde for nye borgere den 4. december kl. 19 i
Multisalen i Furesø rådhus.
Ude i atriumsalen bliver der stillet stande op, hvor der kan lægges brochurer, og hvor I kan
præsentere jeres forening, hvis I har lyst. Deltagerne i mødet besøger standene før og
efter mødet.
Hvis I vil deltage i mødet eller stå ved standene, så tilmeld jer til
nyeborgere@furesoekultur.dk senest søndag den 2. december. Så sørger vi for bord til
jeres materiale.
Hvis I ikke er med til mødet, så læg brochurer og andet på skranken i receptionen fra kl.
17. Ellers mød op senest kl. 18:30.

Nyt fra foreningerne
Støttegruppen for handicappede i Furesø Kommune
Lørdag den 10. november: 20 års jubilæumsreception i Multisalen, Furesø Rådhus.
Støttegruppen blev stiftet den 10. november 1998 og du indbydes derfor til
Jubilæumsreception lørdag den 10. november.
Receptionen afholdes i: Multisalen på Furesø rådhus fra kl. 14 til 16.
Foreningens formål er at varetage handicappedes interesser og forbedre deres livsforhold.
Det gælder fysisk og psykisk handicappede medborgere, bosiddende i Furesø kommune
eller andre kommuner, hvor Furesø kommune er betalingskommune.
Se invitationen.

Teatergruppen Syvstjernen
Torsdag den 15. november: Sidste chance for tilmelding til Furesøs store familieprojekt.
Teatergruppen Syvstjernen søger nye elever fra 2. til 9. klasse, samt deres forældre til
vores store familieprojekt januar til marts 2019. Alle kan være med og få en oplevelse. Vi
har ingen auditions! Og forældre kan optræde på scenen med deres børn (eller
børnebørn) hvis de har lyst. Kom til et forår, hvor der er garanti for sjov.
Vi har også brug for store elever eller andre voksne til vores mange praktiske aktiviteter
som Lys & Lyd, Kulisser, Kostumer og Rekvisitter.
Vi plejer at være i alt omkring 70-80 deltagere fra alle skoler i Furesø og udefra.
Se nærmere og tilmeld jer på teatergruppen.dk.
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Amnesty International Furesø, Dansk Flygtningehjælp og
Bedsteforældre for Asyl
Mandag den 12. november: Debataften om børnerettigheder og Børnekonventionen.
Teatersalen, Farum Kulturhus
Se invitationen.
Gælder menneskerettighederne for alle i Danmark - også flygtningebørn?
Omfatter Børnekonventionen også børnene i asylcentre og udrejsecenter Sjælsmark?
Mandag d. 12.11.2018 kl 19 i Teatersalen, Farum Kulturhus. - en aften med Amnesty
International Furesø, Dansk Flygtningehjælp og Bedsteforældre for Asyl.
FN’s erklæring om menneskerettigheder fylder 70 i år, og FN’s Børnekonvention fylder 30 i
næste uge.
Det er værd at fejre, men vi stiller også spørgsmålene: Har vi stadig brug for
Menneskerettighederne i dag? Og hvordan sikrer vi alle børn, også flygtningebørn i
Danmark, deres grundlæggende rettigheder?
Der opholder sig nu 2.900 børn i danske asylcentre, og 124 børn har levet mellem 4 og 12
år af deres barndom i asylsystemet.
Se invitationen og program.
Gratis adgang

Farum Jazzklub
Fredag den 7. december
Halberg & Friends

Deadline for input
Deadline for input til næste ordinære nyhedsbrev er onsdag den 5.12.
Venlig hilsen Redaktionen, nyhedsbrev@furesoekultur.dk
På vegne af bestyrelsen
Birgit Kjeldgaard, kjeldg@besked.com
Tue Bertelsen, tue.bertelsen@gmail.com
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