Kulturelt Samråd Furesø
Nyhedsbrev oktober 2019
Kære Kulturelle Foreninger
Efterårsferien står for døren – men mon ikke lige I kan nå at læse Nyhedsbrevet fra KS.
Denne gang indeholder det:
•
•
•

Nyt fra bestyrelsen
Profilering af bestyrelsesmedlemmer i Kulturelt Samråd
Aktiviteter fra foreningerne

God læselyst – som altid er I velkommen til at kontakte os med stort og småt.
Videresend nyhedsbrevet til andre I kender og foreslå dem at tilmelde sig nyhedsbrevet på vores hjemmeside
furesoekultur.dk.
Venlig hilsen
KS Furesø
2019-10-07

Nyt fra bestyrelsen
Tusind TAK
Til alle jer Kulturelle foreninger der har svaret på vores anmodning om input vedr. Budget 2020-2023.
Det har været utroligt opløftende at modtage forslag fra så mange foreninger og det har været en stor inspiration for mig
at gennemgå alle jeres forslag og også at konstatere at mange af jer tænker i samme baner.
”Sparebanden” under FOU bestående af repræsentanter for Kultur, Idræt og Fritid har sammenskrevet de mange gode
forslag og forelagt dem for Forvaltning og politikere, som modtog forslagene meget positivt. Desværre kan jeg ikke i
skrivende stund sige noget om, hvordan besparelserne kommer til at ligge da vi stadigvæk er i dialog med forvaltning
og politikere. Men jeg håber, jeg kan orientere om det i næste Nyhedsbrev.
Jeg kan samtidig fortælle at vi gør gode fremskridt omkring forslag til konstruktion og indhold i Samråd – og håber at vi
kan invitere til et fællesmøde med alle snarest muligt.
Det samme gælder et møde om Foreningsfestival – hvordan? Flere af jer har spurgt ind til dette og vi har ikke glemt
løftet om en fælles afklaring.
Mange hilsener
Ilse, Kulturrepræsentant i ”Sparebanden”

Furesø Kommunes Kulturpris
Indstilling til Furesø Kommunes Kulturpris havde frist den 29. september. Men gå ikke glip af prisuddelingen som
finder sted i Café Cassiopeia, Galaksen den 31. oktober kl. 17:30.
Læs mere på hjemmesiden Furesoe.dk/kulturpris.

Foreningslokalet
På grund af leveringsvanskeligheder er den nye kalender på Foreningslokalet blevet forsinket – desværre. NU kommer
den op i slutningen af denne uge 41. Vi beklager. Den nye kaffemaskine er nu også på plads. Vh KS

Kulturelt Samråd Furesø

Nyhedsbrev oktober 2019

Side 1 af 7

Velkomstmøde for nytilflyttere – Torsdag den 7. november kl. 19:30
Kommunen holder sit halvårlige velkomstmøde for nye borgere på rådhuset den 7. november. Som kulturel forening er
I velkomne til at lægge brochurer mv. på kulturbordet i Atrium-hallen. Kontakt Ilse Schødt på ilses@privat.dk, hvis I
planlægger at komme.

Tue Bertelsen, næstformand i Kulturelt Samråd Furesø – Profil
Mit navn er Tue Bertelsen. Født i 1952. Jeg har siden 1995 været aktiv i Teatergruppen
Syvstjernen i Værløse, hvor jeg fra 1999 har været med i forfattergruppen, som hvert år
skriver et helt nyt teatermanuskript til elever og deres forældre.
Jeg er også medlem af kommunens arbejdsgruppe Børnekulturelt Netværk. Desuden er jeg
medlem af bestyrelsen i IDA Furesø-Egedal Afdeling, hvor jeg er med til at lave kulturelle
arrangementer for Ingeniørforeningens medlemmer.
Jeg er med i redaktionen af Kulturelt Samråds nyhedsbrev.
Du er velkommen til at kontakte mig på tue.bertelsen@gmail.com

Anne Sørensen, kasserer i Kulturelt Samråd Furesø – Profil
Født i 1942, uddannet lærer, har været ansat i Københavns Kommunale Skolevæsen siden
1964, først som lærer og siden som viceinspektør ved Blågårdskolen på Nørrebro.
Pensioneret i 2005. Fritiden bruges med familien, petanque, ridning, håndarbejde og
hundetræning. I kulturelt samråd repræsenterer jeg Jonstrupsamlingens Venner.

Nyt fra Foreningerne
Azurmalerne ”Mangfoldighed” – 5. oktober til 13. november
Azurmalerne holder udstilling i Fløjgalleriet. Udstillingen varer til den 13. november.
Malerne Marianne Warholm, Kirsten Sørensen og Kirsten Rosenfeldt fra Azurmalerne
har inviteret to keramikere Lise Hartmann og Inga Marquard fra Farum
keramikforening til et kreativt samarbejde.
Sted: Fløjgalleriet, Farum Kulturhus. Se: azurmalerne.net.

Åbning af særudstillingen ”Husker du vor skoletid? – At gå i Jonstrup
øvelsesskole” – Torsdag den 10. oktober kl. 15
Reception og introduktion til særudstillingen og til en nyudgivet bog om skolen, bl.a. baseret på
tidligere elevers erindringer om deres skoletid ved Signe Holm-Larsen, Jonstrupsamlingen.
Sted: Jonstrupsamlingen, Jonstrupvangvej 288, bygning E.

Oktoberfest – Torsdag den 10. oktober kl. 18:30
Oprindelig en tysk folkefest, hvor drikkevarerne flyder fra både fadølsankre og vintønder og de nådige og ødsle
frugtbarhedsguder og -gudinder lovsynges af de taknemmelige og feststemte jordiske. Sangere og musikere fra Helikon
i Birkerød vil aftenen igennem vekslende med fællessange underholde med viser og sange til kærligheden og de ædle
drikkevarers pris. Se mere på www.visensvennerfuresoe.dk
Bordbestilling og nærmere oplysninger 44 95 05 55. Arrangør: Visens Venner Furesø.
Sted: Ellegården, Stavnsholtvej 168
Kulturelt Samråd Furesø

Nyhedsbrev oktober 2019

Side 2 af 7

Barn af 1946 – Torsdag den 10. oktober kl. 19:30
Jonstrup Senior Akademi inviterer til foredrag, fællessnak og -sang med Per K. Larsen.
Årgang 1946 er den største årgang nogen sinde i Danmarkshistorien og en årgang, der har sat sig markante spor i
historien.
Årgangen var toneangivende i ungdomsoprøret i 60’erne – i dag er de alle over 70 og noget mindre oprørske.
Per er født i 1946 og fortæller om sin årgangs omskiftelige historie i relation til sin egen livshistorie.
Undervejs synger vi sange, der var typiske for tiden.
Sted: Jonstruphus. Gratis adgang for medlemmer, ikke- medlemmer kr. 50.

Koncert: Goldbergvariationerne – Søndag den 13. oktober kl. 16
Goldbergvariationerne ved pianist David Lau Magnussen. Johann Sebastian Bachs store værk
med 30 variationer over den aria, som indleder og afslutter værket.
Sted: Værløse kirke

Jonstrupsamlingen er åben i efterårsferien for store og små – 14.-20. oktober kl. 14-16
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.

Veterancafé med oplæg, diskussion og fællesspisning – Tirsdag den
22. oktober kl. 19
Veterancaféen er i Frivilligcenteret i Stien. Alle veteraner og pårørende i Furesø og
omegn er velkomne. Det er gratis at deltage. Mere info og tilmelding sker til
info@frivilligfuresoe.dk.

Koncert med svenske toner – Onsdag den 23. oktober kl. 19:30
Intimkoncert med svenske sangerinde Josefine Cronholm og jazzguitaristen Jacob Fischer. Svenske folke- og
visetradition, evergreens samt jazznumre.
Sted: Kirke Værløse kirke

Bibelen Live! – Torsdag 24. oktober kl. 19:30
Kom og hør Esters Bog reciteret på levende og inspirerende vis af Klaus Laursen. Esters
bog er historien om en ung kvinde der sætter alt på spil i tillid til sin slægt og til sin Gud.
Sted: Værløse kirke
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Oktoberfest – Fredag den 25. oktober kl. 18 - 21
Jonstrup ’89 inviterer til Oktoberfest.
Der er foredrag om øl med smagning af forskellig typer øl, hvorefter vi spiser lækker tapas fra Restaurant Jonstrup Gl.
Købmandsgård og drikker Oktoberfest øl.
Deltagelse kræver tilmelding senest lørdag den 19. oktober 2019.
Tilmelding foregår ved at sende e-mail til Skovbjerg@jonstrup89.dk
Pris kr. 125 for medlemmer af Jonstrup ’89, kr. 200 for ikke-medlemmer. Betaling til MobilePay-nummer 120396 eller
Danske Bank: Reg.nr 1551 Konto nr. 7926278
Sted: Jonstruphus

Drop in-dåb – Lørdag d. 26. okt. kl. 10-14
Tænker du på at blive døbt? Eller fik du ikke børnene døbt, mens de var små? Et nyt initiativ i
kirken vil gøre opmærksom på, at det er aldrig for sent at blive døbt!
Sidste lørdag i oktober åbner Værløse Kirke dørene for dåb uden tilmelding eller
tidsbestilling. Der vil være en dåbssamtale med en præst, og der vil være musik i
kirkerummet, hvor dåben foregår løbende efter hver samtale.
Sted: Værløse kirke. Læs mere her.

”Vild” med Meridiano Teater – Lørdag den 26. oktober kl. 15
Værløse Børneteater får besøg af Meridiano Teater, som opfører ”Vild”. Det er en billedrig og universiel dukketeater
forestilling for børn og voksne. Fortællingen brydes undervejs af sekvenser med musik, skyggespil og videoprojektion.
Se mere på www.vaerloeseborneteater.dk.
Spillestedet er Galaksen, Bymidten 48, 3500 Værløse.

Foredrag i Furesøs demenscafé – mandag den 28. oktober kl. 16
Foredraget er for alle interesserede i Furesø. Overlæge Jørgen E. Nielsen er
professor i klinisk neurologi med fokus på arvelige neurodegenerative sygdomme
ved Københavns Universitet. Jørgen E. Nielsen kommer til Farum Kulturhus,
Teatersalen, og fortæller om seneste nyt i forskningen om arvelig demens. Det er
gratis at deltage. Tilmelding sker ved at skrive til info@frivilligfuresoe.dk.

Sangens helbredende kraft. Foredrag og fællessang med Lasse Skovgaard – Tirsdag den 29.
oktober kl. 19
Vidste du, at det er dokumenteret, at det er sundt at synge? Eller at det faktisk er godt for
Danmarks BNP, hvis vi beskæftiger os med sang og musik? Lasse Skovgaard, der arbejder
professionelt med både musik og sundhedsforskning, tager i sine foredrag tilhørerne med på
en rejse i musikkens og sangens velgørende indvirkninger på os.
Lasse Skovgaard står bag en lang række bøger, artikler og kronikker om musik og
sundhedsfaglige emner.
Sted: Hareskov Kirkes sognehus, Skandrups Allé 34. Ingen tilmelding, mød bare op.
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Sidste frist for familieteater tilmelding – 31. oktober
Giv dit barn eller barnebarn chancen for at opleve glæden ved at optræde på en
scene! Teatergruppen Syvstjernen har netop nu tilmelding til dette skoleårs
forestilling. Skal ske senest 31. oktober. Vi øver fra januar til slut marts 2020. Sidste
weekend i marts opføres forestillingen i festsalen på Syvstjerneskolen i Værløse.
Teatergruppen er Danmarks bedste familieteatergruppe i Furesø, hvor elever og
voksne arbejder sammen om at skabe en forrygende teaterforestilling med masser af
skuespil, sang og dans. Og hvor hygge, glæde og fællesskab er i højsædet.
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 31. oktober.

Gud & Spaghetti – Torsdag den 31. oktober kl. 17:30
Kom og vær med til en uformel familiegudstjeneste med efterfølgende spisning og tid til leg.
Vores dygtige børnekor medvirker.
Sted: Værløse kirke. Læs mere her.

Søndag d. 3. november kl. 14:00-16:00: Jens Jensens Jonstrup omkring 1840
Karen Egedal Andreasen, uddannelsesforsker ved Aalborg Universitet, fortæller om en af
Jonstrup Statsseminariums navnkundige forstandere. Jens Jensen var jonstrupper med liv og
sjæl: Han blev uddannet fra seminariet i 1814-17, ansat som 2. lærer samme sted i 1826 og
fortsatte som forstander 1839-68.
Sted: Jonstrupsamlingen, Jonstrupvangvej 288, bygning E.

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

Indfødte stemmer – Fredag den 8. november kl. 18:30
En aften med viser og sange af forfattere og komponister med tilknytning til lokalområdet fremført af vores egne solister
og musikere og med opbakning fra naboerne, den lokale folkemusikgruppe Furefolk med hjemsted i Hesselbækpark - og
som altid med et stort udvalg af fællessange. Se mere på www.visensvennerfuresoe.dk
Bordbestilling og nærmere oplysninger 44 95 05 55. Arrangør: Visens Venner Furesø
Sted: Ellegården, Stavnsholtvej 168

Koncert: Benjamin Britten for cello – Søndag den 10. november kl. 16
Cellist Jacob A. Shaw, professor i Barcelona spiller solokoncert med musik af den engelske
komponist Benjamin Britten.
Sted: Værløse kirke
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Kierkegaard og det sunde selv. Mød Kierkegaardforsker Pia Søltoft – Tirsdag den 12.
november kl. 19
Hvilke grundlæggende værdier bygger vi vores liv på? Ph.d., forfatter og sognepræst Pia
Søltoft vil udfordre os til at overveje, hvilke refleksioner der går forud for de beslutninger, vi
tager. Både som privatpersoner og i vores arbejdsliv. Er beslutningerne baseret på bevidste
holdninger, eller er vores værdier skjulte for os? Og hvordan kan man skabe overensstemmelse
mellem det vi vil, og det vi gør?
Arr. Hareskov Bibliotek. Sted: Hareskov Kirkes sognehus
Gratis entré - men billet nødvendig. Fås på furbib.dk

Herrevandring – Lørdag den 16. november kl. 11:30 – ca. kl. 20:00
Dagens fokus: ”Guds nærvær og håbet som en indgydende kraft der giver mod til livvandringen.”
En vandring for mænd med tid til fordybelse og dialog. Vandringen tager sit udgangspunkt fra Kirke Værløse Kirke og
vil forsætte ud i Ganløse Ore. Vi spiser frokost inden vi vandrer. Der vil undervejs være læsninger, meditationer og
bønner. Vi vender tilbage til Kirke Værløse, hvor vi vil indtage en middag.
Sted: Kirke Værløse Kirke
Tilmelding er nødvendig til sognepræst Johannes Krarup på jtk@km.dk

Gud & Spaghetti – Torsdag den 21. november kl. 17:30
Kom og vær med til en uformel familiegudstjeneste med efterfølgende spisning og tid til leg.
Vores dygtige børnekor medvirker.
Sted: Værløse kirke. Læs mere her.

”Revyens damer” – Mandag den 25. november kl. 14
I ”Revyens Damer” fortælles revyens historie fra revyens ”fødsel” nytårsnat 1849 og frem
til i dag.
Hver revy har sin tid og hver tid sine kunstnere. Revyens Damer er en hyldest til alle de
berømte, skønne kvinder, der har beriget os med deres humor, vid og bid. Læs mere her.
Billetsalget startes i Ældre Sagens Buscafé ved Grafen onsdag d. 23. oktober kl. 9 – 11.30, og derefter hver onsdag. Der
kan også købes billet i Kulturbutikken i hjørnet hos pedellerne, men kun mod MobilePay. Hvis I/du ønsker at betale
over netbank, kontakt arrangøren og få kontonummer og billet lagt til side ved indgangen. Pris: 100, - kr. inkl. et glas
vin, en øl/vand i pausen.
Arrangør: Lissen Grønkjær, 61 71 46 97
Sted: Teatersalen i Farum Kulturhus

”Aben Osvald” med Teatergruppen Batida – Lørdag den 30. november kl. 15
Værløse Børneteater får besøg af Teatergruppen Batida, som opfører ”Aben Osvald”. En af Egon Mathiesens
børnebogsklassikere, som musikalsk forestilling. Se mere på www.vaerloeseborneteater.dk.
Spillestedet er Galaksen, Bymidten 48, 3500 Værløse.
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Optagelsesmøde hos foreningen Azurmalerne – Mandag den 18. november kl. 19
Mandag den 18.november kl. 19 er der optagelse af nye medlemmer til foreningen Azurmalerne.
Se: azurmalerne.net.

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 medio november.
Deadline for input om jeres arrangementer i resten af november, samt december og januar er 7. november.
Venlig hilsen Redaktionen, nyhedsbrev@furesoekultur.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet på vores hjemmeside furesoekultur.dk.
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