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Kulturelt Samråd Furesø 

Nyhedsbrev september 2019 

 

Kære Kulturelle Foreninger 

Velkommen tilbage nu hvor efteråret er startet.  

Dette nyhedsbrev indeholder: 

• Aktiviteter fra foreningerne 

• Lidt praktisk om foreningslokalet 

• Vi starter en profilering af bestyrelsesmedlemmerne i Kulturelt Samråd 

God læselyst – som altid er I velkommen til at kontakte os med stort og småt. 

Videresend nyhedsbrevet til andre I kender og få dem til at tilmelde sig nyhedsbrevet på vores hjemmeside 

furesoekultur.dk. 

Venlig hilsen 

KS Furesø 

2019-09-05 

 

Nyt fra Foreningerne 

 

Nyt Senior Akademi i Jonstrup 

Vi er en kreds af borgere, der ønsker at starte et seniorakademi med kultur-, motions- og fritidsaktiviteter mm. Hvis du 

er interesseret, kan du hjælpe ved at udfylde en kort Spørgeskemaundersøgelse! 

Vi fortæller om resultaterne og tankerne på et åbent møde, torsdag den 19. september kl. 19:30 i Jonstruphus, 

Jonstrupvangvej 159, Jonstrup, 3500 Værløse. 

Kontakt: Ole Fabech mobil 51 39 68 37, mail fabech@city.dk 

 

Tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 19 – Bach & Hjortø  

Bach-koncert og oplæsning ved bl. a. Anders Ahnfelt-Rønne i anledning af 150-året for 

værløseforfatteren Knud Hjortøs fødsel. Gratis billetter på furbib.dk. Flere oplysninger: 

vaerloesehistorie.dk. 

Arrangør: Arbejdsgruppen Knud Hjortø 150 mfl. 

Sted: Galaksens café/Værløse Bibliotek 

 

Søndag d. 6. oktober kl. 14:00 - At gå i Jonstrup Øvelsesskole 1809-1956  

Jette Kirstein fra Jonstrupsamlingen giver et indblik i skolens lange historie – og den mosaik 

af spændende skoleminder, som tidligere elever har bidraget med.   

Sted: Jonstrupsamlingen, Jonstrupvangvej 288, bygning E.  

 Den gl. øvelsesskole i 

Jonstrup, der i dag huser 

Jonstrupsamlingen 

http://eepurl.com/ccneM5
furesoekultur.dk
https://da.surveymonkey.com/r/STB9DTN
mailto:fabech@city.dk
furbib.dk
vaerloesehistorie.dk
http://www.jonstrupsamlingen.dk/
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Torsdag d. 10. oktober kl. 15:00 – Åbning af særudstillingen At gå i Jonstrup øvelsesskole 

Reception og introduktion til særudstilling ved Signe Holm-Larsen, Jonstrupsamlingen.  

Sted: Jonstrupsamlingen, Jonstrupvangvej 288, bygning E.  

 

14.-20. oktober kl. 14:00-16:00 – Jonstrupsamlingen er åben i efterårsferien 

for store og små 

Kom og se samlingen, der fortæller den spændende historie om Danmarks ældste lærerseminarium. 

Til de yngre årgange er der opgavejagt med mulighed for en lille præmie.  

Sted: Jonstrupsamlingen, Jonstrupvangvej 288, bygning E. 

 

Har dit barn eller barnebarn en skuespiller gemt i maven? 

Teatergruppen Syvstjernen er en stor gruppe elever og forældre fra alle Furesøs 

skoler, som hvert forår opfører et teaterstykke på Syvstjerneskolens teaterscene med 

masser af skuespil, sang og dans. Til forestillingen i år var vi 79 deltagere. Vi har 

ingen auditions! Alle kan være på scenen i 2020. 

Læs mere og tilmeld jer på https://teatergruppen.dk senest i oktober. 

 

Torsdag den 7. november kl. 19 - Fyrstedynastiet fra Himlingøje  

Jernalderarkæologen Ulla Lund Hansen fortæller om det sjællandske fyrstedynasti, hvorfra Værløses 

egen "prinsesse Alugod" stammer. Alle er velkomne. Flere oplysninger: vaerloesehistorie.dk. 

Arrangør: Værløseegnens Historiske Forening. 

Sted: Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse 

 

Nyt fra bestyrelsen 

 

Foreningslokalet – nok engang 

Kulturelt Samråd forsøger at shine Foreningslokalet lidt op, så det kan være lidt mere rart at opholde sig der. 

Derfor er der nu indkøbt  

• en ny elkedel – HUSK at hælde vandet fra den efter brug 

• en kaffemaskine – HUSK at fjerne kaffepose og vand efter brug 

• En ny kalender 2020 bliver snarest opsat på døren. 

Men kære foreninger – vi har fået klager. Nogle foreninger overstreger andres 

reservationer og sætter sig selv i stedet –DET MÅ og BØR IKKE SKE.  

• OG – vær rar at udfylde sedlerne om brug af skabene  

HUSK – Foreningslokalet er foreningernes lokale, så vær med til at passe godt på det – TAK 

 

http://www.jonstrupsamlingen.dk/
http://www.jonstrupsamlingen.dk/
https://teatergruppen.dk/
vaerloesehistorie.dk
https://teatergruppen.dk/teater2019/fotos/IMG_3287_2.jpg
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Ilse Schødt, formand for Kulturelt Samråd Furesø – Profil  

Mit navn er Ilse Schødt. Jeg føler, jeg bor i en kommune med et fint og alsidigt kulturliv. 

Jeg har i mange år interesseret mig for den frivillige Kultur – først i Farum og senere i 

Furesø Kommune. Jeg har siddet i bestyrelser i Musikforeningen og i Farum 

Lokalhistoriske Forening, samt i Museet. 

Min ide er at få vores mange kulturelle foreninger, institutioner og personer til at arbejde 

sammen således, at vi ved fælles hjælp kan bevare kulturlivet. 

I Folkeoplysningsudvalget repræsenterer jeg Kulturen og desuden har vi etableret et fint 

samarbejde med idræt og spejdere. 

Min mail er altid åben for gode forslag og ideer. 

Du er velkommen på ilseS@privat.dk 

 

 

Retningslinjer for KS Nyhedsbrev 

Kære Foreninger – vi vil bede jer fremover overholde disse få retningslinjer for indhold til Nyhedsbrevet - TAK 

FORMALIA:  

Font: Times New Roman 

Størrelse: punkt 10 

Overskrifter: punkt 12. 

Fed: dag, dato, klokkeslæt samt arrangement navn og sted (se eksempel nedenfor) 

Foto: 1 pr. arrangement, png, jpeg eller tiff-fil i god opløsning.  

HUSK fototekst og evt. kreditering af fotograf! Skal/kan evt. redigeres af KS 

 

INDHOLD:  

Alle tekster skal indholde:  

Titel på arrangement og arrangør:  f.eks. Temamøde 

Anslag: max 400 (inklusive mellemrum) 

Ugedag: f.eks. Søndag 

Klokkeslet: eksempelvis 13-16 eller 19.30 

Sted: f.eks. Kulturhuset, Bålpladsen v. Farum Sø (længere beskrivelser af sted skrives ind i teksten) 

Beskrivelse af arrangement- Husk max. 400 anslag inkl. mellemrum 

Sted: evt. længere adresse 

 

Næste nyhedsbrev 

Næste nyhedsbrev sendes inden efterårsferien. 

Deadline for input om jeres arrangementer i oktober og november er 3. oktober. 

Venlig hilsen Redaktionen, nyhedsbrev@furesoekultur.dk 

 

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet på vores hjemmeside furesoekultur.dk. 

 

mailto:ilseS@privat.dk
mailto:nyhedsbrev@furesoekultur.dk
http://eepurl.com/ccneM5
furesoekultur.dk

