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Nyt fra bestyrelsen
Vi har desværre været nødsaget til at udsætte det årlige Repræsentantskabsmøde for Kulturelt
Samråd til torsdag den 14. marts 2019.
Det holdes kl. 19 i Stien, mødelokale 8, Paltholmterasserne 1, 3520 Farum.
Indkaldelse med dagsorden og bilag eftersendes.
https://furesoekultur.dk

Nyt fra kommunen
Furesø kommune har to ting i gang lige nu, målrettet børn:



Sommerferieaktiviteter skal oprettes senest 13. marts.
Kender du en ung, der har talent? Indstil senest 2. april.

Læs mere om det her:

Sommerferieaktiviteter senest 13. marts
Kære alle foreninger og tidligere arrangører af sommerferieaktiviteter.
Furesø Kommune har afsat penge til sommerferieaktiviteter i 2019. Vil din forening stå for en
aktivitet i løbet af sommeren?
Målgruppen er alle børn og unge, som skal i 1. - 9. klasse efter sommerferien.
Hvert barn/ung kan kun tilmelde sig 2 hold. I starten af juni vil der blive åbnet op for alle restpladser
og muligheden for at tilmelde sig flere hold.
Den maksimale pris pr. deltager må stadigvæk ikke overstige 600 kr. Derudover må timeprisen pr.
barn maksimalt være 40 kr. i timen. Det betyder, at en aktivitet, der koster 600 kr. pr. barn, vil
skulle have en varighed af minimum 15 timer. Skulle aktiviteten have en højere timepris pr. barn
end de 40 kr., vil deltagernes egenbetaling for holdet stige
Læs mere her!
Hent tilmeldingsblanket her!

Kender du en ung, der har talent? Indstil senest 2. april
Furesø Kommunes Talentpris går til unge i alderen 13-19 år, som har vist særlige evner inden for
kultur- og idrætsområdet. Hovedprisen er på 5000 kr., og der er 1000 kr. til hver af de nominerede.
Du kan være med til at bestemme, hvem der skal vinde.
Læs mere på http://www.furesoe.dk/Forside/Nyheder/2019/Februar/Talentpris2019
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Nyt fra foreningerne
Lørdag den 9. marts kl. 11: Fernisering "Mig selv", Fløjgalleriet
Azurmalerne inviterer til en udstilling med titlen "Mig
selv".
Gruppen af kunstnere forsøger at tegne et portræt af sig
selv gennem deres værker.
De griber sagen lidt forskelligt an. Nogle gør det
gennem et traditionelt selvportræt, andre kan gennem
deres motivvalg, karakteristiske malemåde og
farveholdning også vise noget om sig selv som
kunstner, mens nogle foretrækker at beskrive det
essentielle i deres liv for på den måde at give et indblik i
dem selv.
De deltagende kunstnere er Mona Jahn, Jette Lyhne,
Per Lehmann, Tove Bastian og Pernille Starnø.
Lørdag den 9. marts - 8. maj. Fri entré.
Sted: Fløjgalleriet, Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3,
3520 Farum
http://azurmalerne.net/

Søndag den 10. marts: Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp – vil du
være indsamler?
Søndag den 10. marts kl. 12 - 15 deltager Farum
Sogn igen i den landsdækkende indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp. Der er brug for mindst 8090 indsamlere i Farum. Hver indsamlingsrute tager
to-tre timer og giver i gennemsnit 980 kroner – så
det nytter! Overskuddet går i år især til at afbøde
de klimaskabte problemer, som truer levevilkårene
i verdens fattigste lande.
Man kan melde sig som indsamler på www.blivindsamler.dk eller hos sognepræst Jan
Asmussen på 44 95 01 15 / jsas@km.dk eller indsamlingsleder Doris Pihl Linkenkær på
41 72 84 53 / dpl@farumsogn.dk.
Indsamlerne mødes på dagen i Stavnsholtkirken kl. 12. Når de er tilbage fra deres rute
bydes de på en velfortjent kop kaffe/te/kakao og lidt at spise og varme sig på. Læs mere
på farumsogn.dk.
De frivillige indsamlere har noget at glæde sig til – ud over
alle de hyggelige møder med folk i byen. Kvickly Farum
sørger nemlig for slik til gåturen til alle indsamlerne og alle
deltager også automatisk i lodtrækningen om syv gaver fra
butikker i Farum.
Sted: Stavnsholtkirken, Stavnsholtvej 25, 3520 Farum
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Torsdag den 14. marts kl. 19: 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.
Sted: Teatersalen, Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum
Se mere på: https://furesoekultur.dk/nyhedsbreve/NETOP%20foraar%202019.pdf
Tilmelding på alleroed-furesoe.netoplysning.dk

Lørdag den 16. marts kl. 14:00: Generalforsamling i Værløseegnens
Historiske forening
Generalforsamling og foredrag ved Niels Bødker-Thomsen om
Alugod-kvindens ansigtsrekonstruktion og projektets forløb - alle
er velkomne.
Sted: Syvstjerneskolens Festsal, Skovløbervangen 1, 3500
Værløse
https://www.vaerloesehistorie.dk/

Onsdag den 20. marts kl. 18:30: Aftenvandring omkring
bronzealderhøjen, Ryethøj
Aftenvandring omkring bronzealderhøjen, Ryethøj. Undervejs hører vi om gårdene og om
nogle af de mennesker, der har levet i området. Vi oplever stedets skønne natur,
oldtidsvejene og dysserne. Medbring gerne kaffe og andet. Husk lommelygte (Fri entré).
Sted: Mødested Ryethøj (vinklen v/Olav Becks Alle), 3500 Værløse. Vi går langs
golfbanen og ind i Præsteskoven.
https://www.vaerloesehistorie.dk/
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Mandag den 25. marts kl. 19:00: Kend din egn, Kirke Værløse
Kend din egn, Værløseegnens Historiske Forenings seminarrække,
om Kirke Værløse omkring år 1900. Denne dag hører vi om Kirke
Værløses historie fra vikingetid og til i dag. Der vil være mulighed for
at købe øl/vand (Fri entré).
Sted: Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse
https://www.vaerloesehistorie.dk/
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Fredag den 29. og lørdag den 30. marts: Teater for børn og voksne –
Bryllupsrejsen
Teater for børn og voksne – Bryllupsrejsen
Teatergruppen Syvstjernen er Furesøs største
familie-teaterprojekt, som er målrettet elever fra 2.-9.
klasse, plus deres forældre.
For 28. år i træk er der skrevet en helt ny forestilling,
som kun opføres tre gange:
29. marts kl. 19:00 Premiere
30. marts kl. 13:30 Eftermiddagsforestilling
30. marts kl. 17:30 Aftenforestilling
Den helt nye spændende og utroligt sjove forestilling,
som 79 elever og forældre producerer i fællesskab på
tværs af skoler og klasser, skal I komme og se og
støtte børnekulturen i Furesø! 50 elever og forældre
er skuespillere på scenen.
Dannebrog faldt ned fra himlen for 800 år siden.
Inspireret af dette handler Bryllupsrejsen om
danskhed, andre kulturer, andre sprog, andet tøj og
alt det danske og udenlandske på en afsindig morsom og til tider ret provokerende måde.
En række gæster til en bryllupsfest ender forskellige steder. Hvordan finder de sammen?
Forestillingen er utrolig sjov og er skrevet til både børn og voksne.
Som altid er det en gennemført musikalsk forestilling en halvvejs musical.
Vi har fundet masser af gode melodier, som vi har
skrevet nye og sjove tekster til. Mange af melodierne
kender du allerede og kan synge med på omkvædet.
Du skal købe billet til dig og hele familien til årets
største familie-oplevelse, hvor vi garanterer sjov for
pengene!
Forestillingen er for både børn og voksne.
Den varer 2½ time inklusiv pause.
Forestillingerne opføres i Syvstjerneskolens festsal, Skovløbervangen 1, 3500 Værløse.
Billetter købes på teatergruppen.dk
Sted: Syvstjerneskolens festsal, Skovløbervangen 1, 3500 Værløse
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Mandag den 4. april kl. 19:00: Kend din egn, Kirke Værløse
Kend din egn, Værløseegnens Historiske Forenings seminarrække, om Kirke Værløse
omkring år 1900. Denne dag hører vi om landsbyen omkring år 1900 ud fra
erindringsbeskrivelser, gamle postkort og meget andet. Der vil være mulighed for at købe
øl/vand (Fri entré).
Sted: Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse
https://www.vaerloesehistorie.dk/

Søndag den 7. april kl. 14:00: Sløjdundervisningens historie
Oplev Torben Erik Hansen,
tidligere lærer på Dansk
Sløjdlærerskole og ved
Vallekilde Højskole 2010-2014,
og nu frivillig ved
Jonstrupsamlingen og ved
Ballerup Museum, fortæller om
sløjdundervisningens historie.
Sted: Jonstrup Seminarium,
den gl. Øvelsesskole,
Jonstrupvej 288, indgang E,
1. sal, 3500 Værløse.
https://www.vaerloesehistorie.dk/
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Tirsdag den 9. april kl. 19:00: Kend din egn, Kirke Værløse
Kend din egn, Værløseegnens Historiske Forenings seminarrække, om Kirke Værløse
omkring år 1900. Denne gang om markante personer, mennesker i og omkring Kirke
Værløse. Der vil være mulighed for at købe øl/vand (Fri entré).
Sted: Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse
https://www.vaerloesehistorie.dk/

Søndag den 28. april kl.10:30: Afsløring af mindesten for
Knud Hjortø
Kend din egn - Afsløring af mindesten/-tavle i anledning af 150-året for
Knud Hjortøs fødsel. Arrangementet finder sted ved Knud Hjortøs
nedbrændte fødegård, Hjortøgård. Arrangør: Arbejdsgruppen Knud Hjortø
150. I fortsættelse af afsløringen afholder Naturstøttepunkt Hjortøgaard
Forårets dag med sang, musik og grillet lam. Alle er velkomne.
Sted: Sandet 77, ved indgangen til Flyvestationen, 3500 Værløse.
https://www.vaerloesehistorie.dk/
Se mere på vaerloesehistorie.dk om Værløseegnens Historiske Forening.

Hver onsdag kl. 14:00 i Stien: Kursus i 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

Sted: Stien, Paltholmterasserne 1, 3520 Farum
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Søndage kl. 10-12: Kend din egn – Morgenture i skoven
Kend din egn - morgenture i skoven. Alle skovene på vores egn er rige på natur og
kulturspor fra de allerældste tider og til i dag. Furesø Arkæologigruppe (en del af
Værløseegnens Historiske Forening) vil søndag formiddage gå små ture i skovene.
Formålet er at vise og fortælle om kultursporene samt diskutere, hvad man ser. Men ikke
mindst er det hensigten at få motion og et hyggeligt samvær.
Arkæologigruppen har i mange år rekognosceret i skovene. Vi ved, hvor alle de
spændende ting findes og har en god viden om det, der er derude. Måske finder vi oven i
købet ikke-registrerede kulturspor.
Turene begynder fra Mosegården kl. 10:00, og vi kører til skoven i
vores biler. ”Der er altid plads til én til”. Her vil blive tale om korte
vandreture, og ofte væk fra de almindelige veje og stier. Man skal
være nogenlunde gående, og være påklædt til lejligheden. Vi vil altid
gå i et moderat tempo. Undervejs nyder vi medbragte drikkevarer.
Skovafsnittet vi besøger vælger vi fra gang til gang. Det diskuterer vi
på turene. Turene gennemføres ikke, såfremt det blæser, regner eller
sner kraftigt. Turene slutter omkring kl. 12.
Datoer for skovturene kan ses her på Arkæologigruppens hjemmeside www.fuark.dk. Her
kan man kort tid før en turdato se, om turen er aflyst som følge af dårligt vejr.
Sted: Mosegården, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse
https://www.vaerloesehistorie.dk/

Deadline
Deadline for input til næste ordinære nyhedsbrev er mandag den 1. april 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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