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Godt nytår!
Først vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske jer alle et rigtig godt nytår.
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde omkring et engageret kultur- og foreningsliv, og vi håber al
det bedste for jeres foreninger, grupper og arrangementer.

Nyt fra bestyrelsen
Husk at foreningernes indberetning til Centralt ForeningsRegister (CFR) skal være registreret
senest den 31. januar. Læs evt. mere i december nyhedsbrevet.
Det årlige Repræsentantskabsmøde for Kulturelt Samråd afholdes i år torsdag den 28. februar
2019. Der indkaldes via e-mail senest den 14. februar. Forslag til behandling på
repræsentantskabsmødet skal være formanden i hænde senest 7 dage før mødets afholdelse.

Nyt fra kommunen
Furesø kommune inviterer foreningerne til 2 spændende arrangementer i januar og februar måned:



Mandag den 21. januar: Borgerdialogmøde i forbindelse med den kommende kultur-, fritidsog idrætspolitik
Lørdag den 2. februar: Heldagsseminar om frivillighed

Læs mere om arrangementerne her:

Borgerdialogmøde den 21. januar
Vær med til at præge fritidslivet i Furesø og deltag i borgerdialogmødet om den kommende kultur-,
fritids- og idrætspolitik:
Mandag den 21. januar kl.18:30-21:00, på Furesø Rådhus, Stiager 2, Værløse
Tilmelding via www.furesoe.dk/kfi-politik eller på tlf. 72 16 50 30.
På borgerdialogmødet om Furesøs nye politik på Kultur- Fritids og Idrætsområdet får du mulighed
for at komme i dialog med politikerne, høre om processen forud for politikken og de foreløbige
temaer og for at komme med input til de seks temaer.
Program:




18:30
Velkomst og introduktion ved Tine Hessner, formand, Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt.
Introduktion til aftenens program ved Peter Rosgaard, Centerchef, Borgerservice, Kultur og
Erhverv
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Den 2. februar inviteres foreninger til heldagsseminar om frivillighed.
Dagen vil byde på diverse oplæg og debatcafeer, hvor man kommer rundt om emnet frivillighed.
Konsulent i DIF og ekstern lektor i filosofi ved Aarhus Universitet, Preben Astrup vil holde oplæg på
dagen.
Preben Astrup beskæftiger sig med frivillighed i organisationer, foreninger, fællesskaber og hos
politikere, medarbejdere, ledere, forskere og borgere. Han undersøger, hvordan man kan skabe
frivillighedsfællesskaber på tværs af civilsamfund og den offentlige sektor.
Da seminaret er relevant for både bestyrelsesmedlemmer, ledere og trænere - også de unge håber vi, at I vil sprede budskabet i jeres forening. Der vil være forplejning på dagen, og det er
gratis at deltage. Det endelige program bliver sendt ud i januar, men sæt allerede kryds i
kalenderen nu.
Seminaret arrangeres af Furesø Idrætsråd, Udvalg for Kultur-, Fritid og Idræt og Kultur- og
Fritidsforvaltningen.
Hvornår: Lørdag den 2. februar (heldagsseminar)
Hvor: Stien, Kultur- og Aktivitetscenter, Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum

Nyt fra foreningerne
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

Mandag den 28. januar kl. 19:30 – 21:30 på Ellegården, Stavnsholtvej
168, Farum
Åben danseaften for alle med kaffe og kage. Vi får besøg af Værløse Folkemusikanter og skal bl.a.
danse Lanciers!
Gæster: pris 35 kr. Arrangør: Farum Folkedansere.
Farumfolkedansere.dk
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Tirsdag den 29. januar kl. 14:00 i Stien, Paltholmterasserne 1, Farum
Hemmingway gruppe
Der er mange grupper/foreninger i Furesø.
Men nu vil vi gerne starte en mandegruppe for + 55 i Furesø.
Gruppens formål skal være at skabe et socialt netværk for mænd over 55+, og i den forbindelse
udveksle erfaringer og få ny inspiration.
Læs mere her.

Søndag den 3. februar kl. 10:30 Spillemandsmesse i Værløse Kirke
Højmesse i Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20, den 3. februar kl. 10:30 med deltagelse af Værløse
Folkemusikanter.
Værløse Folkemusikanter, som kunne fejre 40 års jubilæum i efteråret 2018, deltager ved Værløse
Kirkes gudstjeneste søndag den 3. februar 2019 kl. 10:30 – 12:00, hvor de opfører
Spillemandsmessen sammen med Johannes Krarup – alt står i musikkens tegn denne dag.
Højmessen denne søndag er baseret på Den danske Spillemandsmesse fra 2004. Medvirkende er
prædikant Johannes Krarup, korsangere fra Kirke Værløse Kirke under instruktion af Stefán
Arason samt Værløse Folkemusikanter under ledelse af Finn Jacobsen.
Spillemandsmessen er en gudstjeneste iklædt dansk folkemusik, og den første af sin art i
Danmark. Teksten er skrevet af Holger Lissner. Musikken er komponeret af Ivan Bjerre Damgård
og Michael Sommer, med udgangspunkt i dansk traditionel dansemusik.
Spillemandsmessen blev uropført i 2004 og udgjorde midnatsgudstjenesten på DR1 nytårsnat
2006/2007. Værløse Folkemusikanter har medvirket ved opførelser op mod en snes gange
forskellige steder i Danmark - den første fandt sted i Værløse Kirke i 2007.
Læs mere på dette link: http://vaerloesefolkemusikanter.dk/kalender.html

Søndag den 3. februar kl. 14:00 på Jonstrup Seminarium
Mød og hør historiker og tidligere arkivar Anette Eklund, fra Aarhus Universitet/Campus Emdrup
fortælle om børns vilkår på landet, om børnearbejde og skoleforsømmelser på Pelle Erobrerens
tid.
En tid hvor langt de fleste børn gik i den kommunale landsbyskole, som ofte kun havde en
enelærer. Jonstrup Skole var en statslig øvelsesskole, hvor undervisningen oftest blev varetaget af
seminariets lærere, men både her og i kommunens egne skoler var børnearbejdet et problem til
helt ind i 1900-tallet.
Læs om arrangementet her.
(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
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Mandag den 4. februar kl. 13:00 Stien, Kultur og Aktivitetscenter,
mødelokale 8, Paltholmterrasserne 1, Farum
Hvad er demens?
Demenscaféen i Furesø inviterer til gratis foredrag om demenssygdomme.
Overlæge og daglig leder af Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet, Birgitte Bo
Andersen, fortæller om forskellen mellem demens og almindelig aldring.
frivilligfuresoe.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

Torsdag den 28. februar kl. 19:00 i Teatersalen, Farum Kulturhus
Rune Lykkeberg, chefredaktør på Information: Demokratiets krise
De fleste lande i Europa har frie og fair valg m.v., men både Polens, Ungarns, Italiens og måske
flere landes vælgerflertal hilser en ”stærk mand” velkommen.
Er demokratiet på vej ud? Fungerer det ikke mere? Rune Lykkeberg vil tage temperaturen på
demokratiet som styreform i dag.
Han har skrevet flere bøger om demokratiets vilkår i spændingsfeltet mellem borgernes frihed til at
bestemme selv og muligheden for at bestemme sammen. I foråret 2019 har han en ny bog om
demokratiets aktuelle situation klar til udgivelse.
Efter pausen vil der være mulighed for at stille spørgsmål.
Pris: Kr. 100,- studerende kr. 50,En forfriskning i pausen er inkluderet i prisen.
Se mere på: https://furesoekultur.dk/nyhedsbreve/NETOP%20foraar%202019.pdf
Tilmelding på alleroed-furesoe.netoplysning.dk
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Lørdag den 2. marts kl. 11:00 – 14:00 Mosegaarden, Skovgårds Allé 37,
Værløse
Medlemsdag med åbent hus for nye og gamle - alle er velkomne.
Særarrangement for medlemmer, vi tilbyder bl.a. et glas vin, udlevering af hhv. årsskrift og
bogen Otto samt mulighed for at købe bøger publiceret af foreningen samt at betale
kontingent kontant eller via MobilePay.
Hør også mere om projekt Alugod og om Knud Hjortø-året som foreningen medvirker til at
fejre.
Der bydes velkommen til interesserede nye medlemmer, som tillige kan indmeldes på
dagen.
https://www.vaerloesehistorie.dk/

Søndag d. 3. marts 2019 kl. 14:00 i Jonstrup Seminarium
Jonstrup Seminariums sidste år
I 2019 er det 30 år siden, at det nye Jonstrup blev fusioneret med Blaagaard Seminarium.
Dermed blev Jonstrup Statsseminarium skolehistorie. Tom Carlsen - tidligere
seminarielærer på Jonstrup og Blaagaard - fortæller om seminariets sidste år.
https://www.vaerloesehistorie.dk/

Torsdag den 14. marts kl. 19 i Teatersalen, Farum Kulturhus
VERDENS BEDSTE NYHEDER
De fleste nyheder, vi som samfundsborgere får gennem medierne, drejer sig om drab, sult,
skandaler eller bedrag. Det medfører, at læserne får negative forventninger til omverdenen
Thomas Ravn-Pedersen er direktør for Verdens bedste Nyheder, som ønsker at give alle
danskere en aktuel og nuanceret viden om verden. Det skaber håb, og håb skaber
motivation for handling med basis i FN´s Verdensmål.
Mulighed for at stille spørgsmål efter pausen.
Pris: Kr. 100,- studenter kr. 50,En forfriskning i pausen er inkluderet i prisen
Se mere på: https://furesoekultur.dk/nyhedsbreve/NETOP%20foraar%202019.pdf
Tilmelding på alleroed-furesoe.netoplysning.dk

Lørdag den 16. marts kl. 14:00 Syvstjerneskolens Festsal,
Skovløbervangen 1, Værløse.
Generalforsamling og foredrag ved Niels Bødker-Thomsen om Alugod-kvindens
ansigtsrekonstruktion og projektets forløb - alle er velkomne.
https://www.vaerloesehistorie.dk/
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Hver onsdag kl. 14:00 i Stien, Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum
KURSUS SAMMENSPIL FOR STRYGERE
Find din violin, bratsch, cello eller kontrabas frem og vær med i klassisk sammenspil.
Her er chancen for dem, som spiller, eller som tidligere har spillet et strygeinstrument.
Du kommer med dit instrument og med lyst til at spille.
Repertoiret vil blive en blanding af ønsker fra Jer, og fra jeres instruktør René Axelsen
TID KL. 14:00 – 16:05
LOKALE: Auditorium
PRIS: KR. 1.040,
Se mere på: https://furesoekultur.dk/nyhedsbreve/NETOP%20foraar%202019.pdf
Tilmelding på alleroed-furesoe.netoplysning.dk

Søndage kl. 10-12
Søndage kl. 10-12 kan du være med på Kend din egn, morgenture i skoven. Fra gang til
gang vælges et skovafsnit for den kommende vandretur. Øvrige datoer og turenes
nærmere indhold fremgår af www.fuark.dk.

Deadline
Deadline for input til næste ordinære nyhedsbrev er tirsdag den 19. februar 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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