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Manglende annonce
Furesø Avis havde desværre ved en fejl glemt vores annonce i avisen den 11. december.
Vi snakker med dem i den kommende uge om den kan bringes tidligt i 2019.
Teksten bringes derfor her. Videresend mailen til alle, som kan være interesserede.

Søndag den 6. januar kl. 14:00 på Jonstrup Seminarium
Mød John Mynderup og Ole B. Kristensen fra Værløseegnens Historiske Forening i en
dialogfortælling om forfatteren Knud Hjortø i anledning af 150-året for hans fødsel den 4.
januar 1869.
Knud Hjortø blev læreruddannet på Jonstrup Seminarium og arbejdede i en årrække som
realskole- og seminarielærer sideløbende med sin forfattervirksomhed. (Fri entré).
Sted: Jonstrup Seminarium, den gl. Øvelsesskole, Jonstrupvej 288, indgang E, 1. sal,
Værløse.

vaerloesehistorie.dk
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Onsdag den 9. januar kl. 15-17 i Satellitten
Bladtegneren Claus Seidel, Farum, har haft sin streg i medierne i 50 år.
Han er kunstner på sit felt, uanset om det er satire, teater eller forbrydere
i retssalen. Seidel har udstillet i store dele af verden og er stifter af
”Museet for Dansk Bladtegning”. Han fortæller og viser eksempler
(illustrationen er et selvportræt).
Sted: ”Satellitten” i Værløse. Arrangør: Ældre Sagen (kun for
medlemmer)
Entré: 50 kr. Tilmelding: egelund@kabelmail.dk

aeldresagen.dk
Lørdag den 26. januar kl. 15:00 i Galaksen
Værløse Børneteater har besøg af Ishøj Teater, som opfører forestillingen ”Dyt, Båt og
Klingklang”. Via sangene fra Børnenes Trafikklub skal vi rundt i trafikken på landet og i
byen – og det er ikke uden problemer.
Se mere om forestillingen og os på vores hjemmeside.
Billetter til forestillingen bestilles via mail@vaerloeseborneteater.dk. Pris for børn er 60,- kr.
og voksne 70,- kr. Børn skal være fyldt 4 år for at overvære en forestilling i Værløse
Børneteater.

vaerloeseborneteater.dk
Søndag den 3. februar kl. 14:00 på Jonstrup Seminarium
Mød historiker og tidligere arkivar Anette Eklund, fra Aarhus Universitet fortælle om børns
vilkår på landet, om børnearbejde og skoleforsømmelser på Pelle Erobrerens tid.
(Fri entré). Se mere på Vaerloesehistorie.dk om Værløseegnens Historiske Forening.
Sted: Jonstrup Seminarium, den gl. Øvelsesskole, Jonstrupvej 288, indgang E, 1. sal,
Værløse.

vaerloesehistorie.dk
Onsdag den 27. februar kl. 19:00 i Værløse Kirke
Kend din egn - Forfatter- og sangaften ved Værløseegnens Historiske Forenings
fortællergruppe. Med fokus på Knud Hjortø og hans litteratur i anledning af 150-året for
hans fødsel i Kirke Værløse.
Lise Bostrup fra Den Danske Sprogkreds causerer om sprogudfordringerne i dag, set i lyset
af Knud Hjortøs sproglige virke. Vi mindes Benny Andersen med oplæsning og sange. (Fri
entré). Der vil være mulighed for at købe øl/vand.
Sted: Grundtvigsalen, Værløse Kirke, Værløse

vaerloesehistorie.dk
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Nyt fra bestyrelsen:
Evaluering af Forenings- og kulturfestivallen
Tak for gode input til evaluering af festivallen. Hovedtemaerne i de fremadrettede anbefalinger er:
-

Der skal ”lokkes” flere besøgende til; evt. ved at have en anden event samtidig, som ved
Folkemødet sidste år
Festivallen må ikke være i konkurrence med andre samtidige arrangementer i byen, men
gerne i samarbejde med andre foreninger/aktiviteter
Der skal mere PR om arrangementet, og markedsføringen skal være tidligere ude
Rådhuset er en fin lokalitet men ligger lidt afsides. Vigtigt at placering er hvor folk falder
naturligt forbi, som fx ved Kulturhuset
Pas på at underholdningen ikke trækker opmærksomheden væk fra boderne
Skal hele festivallen nytænkes? Kunne en opdateret folder/brochure om foreningerne
erstatte festivallen?

Bestyrelsen er enig i evalueringspunkterne og vil sætte en dialog om forenings-og kulturfestivallens
fremtid på dagsordenen på Repræsentantskabsmødet.

Annonce i Furesø Avis
Det blev på repræsentantskabsmødet sidste år vedtaget, at vi skulle bruge penge i år på at
promovere vores medlemmer og det har vi i bestyrelsen valgt at gøre ved bl.a. at sætte en fælles
annonce i FuresøAvisen hver 14. dag i november-december måned - sidste gang 11. december.
På Repræsentantskabsmødet i februar vil vi høre, om det er noget vi skal gøre til en permanent
ordning. Det har været gratis for foreningerne at annoncere (efter først-til-mølle princippet), og det
skal drøftes, om vi skal fortsætte med annonceringen, og i givet fald hvor mange penge vi skal
afsætte til det i budgettet for Kulturelt Samråd, og om der evt. skal være en mindre medfinansiering
fra foreningerne.

Dialogmøde med Tine Hessner: Mandag den 19. november
Tine Hessner holdt et oplæg og fortalte om sig selv privat, hendes opvækst, aktiviteter, uddannelse
og arbejde. Og om hendes politiske karriere og det nye arbejde som formand for UKFI.
Dernæst kom Tine ind på, hvad der lå i kortene politisk
mht. formulering af en ny politik. Hun gennemgik de 6
overordnede temaer: Et godt sted at vokse op, Et aktivt
ungdomsliv, Plads til frivillighed, Sundhed gennem
fællesskaber, Lokalsamfund med sammenhængskraft og
Plads til fysisk og kreativ udfoldelse.
Dernæst kom hun ind på hendes egne visioner for kulturen
I Furesø kommune og hendes kommende 10 punkts plan,
som hun stadig arbejder på at få formuleret færdig. Tine
orienterede også om processen og dialogen frem mod
endelig vedtagelse af kultur- fritids- og idrætspolitikken i
forsommeren 2019. I den forbindelse opfordrede Tine alle
foreninger til at give deres besyv med, fx via den digitale
platform Citizen lab eller ved at tilmelde sig et gæstebud –
fx som en del af et bestyrelsesmøde (se kommunens
hjemmeside).
Efter en kort pause startede dialogen med foreningerne i plenum. En meget aktiv dialog med
kommentarer, spørgsmål og anbefalinger om en masse ting indenfor kulturen. Både Tine Hessner
og Kulturelt Samråd fik feed back og input at arbejde videre med.
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Da klokken var et stykke over 21 var vi nødt til at afbryde debatten, selv om der stadig var stor
spørgelyst.
Tak til Tine Hessner og de fremmødte foreningsrepræsentanter for en spændende aften med en
engageret dialog.
Se flere billeder fra mødet her.

Privatlivspolitik for Kulturelt Samråd Furesø (GDPR,
Persondataforordningen)
Bestyrelsen har formuleret en Privatlivspolitik for Kulturelt Samråd Furesø (KSF) i henhold til den
nye Persondataforordning (GDPR) der trådte i kraft den 25.5. 2018.
Privatlivspolitikken for KSF er lagt ud på vores hjemmeside https://www.furesoekultur.dk/.
Vi behandler personoplysninger og overholder lovgivningen og principperne for god
databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi
behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.
Se privatlivspolitikken her. Som forening er I velkomne til at kopiere den til eget brug.
Medlemmer af foreningen er omfattet af denne privatlivspolitik og har givet sit samtykke,
medmindre man sender bestyrelsen en mail om, at man ikke kan acceptere (specifikke dele af)
privatlivspolitikken for KSF.

Repræsentantskabsmøde 2019
Der er Repræsentantskabsmøde torsdag den 28. februar 2019. Sæt allerede nu kryds i
kalenderen. Holdes kl. 19 i mødelokale 08, Stien.

Bestyrelsen for Kulturelt Samråd vil gerne sige tak for i år og ønsker alle medlemmer en rigtig
glædelig jul og et godt nytår!
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Nyt fra kommunen:
Mandag den 21. januar 2019: afholder kommunen borgerdialogmøde med workshops om den
nye kultur-, fritids- og idrætspolitik. Læs mere her om temaer, proces og borgerdialog:
https://furesoekultur.dk/Ny_politik/Ny%20politik%20-%20Temaer%20og%20proces.pdf

Det er tid til den årlige medlemsregistrering via Centralt
ForeningsRegister (CFR).
Foreningernes kontaktperson (typisk formand, kasserer eller medlemsansvarlig) har modtaget/vil
modtage en mail om at skulle registrere medlemstallet for 2018.
Det er allerede nu muligt at indberette medlemstal for 2018 på www.medlemstal.dk.
Foreningernes indberetning skal være registreret senest den 31. januar 2019.
På www.medlemstal.dk er der en vejledning, som beskriver indberetningsreglerne.

Deadline for input til næste ordinære nyhedsbrev er mandag den 11. janaur.2019.
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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