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Kulturelt Samråd Furesø 

Nyhedsbrev november 2019 

 

Kære Kulturelle Foreninger 

December nærmer sig og dermed Julen og med den travlhed på hjemmefronten. Derfor har KS besluttet at vi springer 

december-nummeret af Nyhedsbrevet over, og I får nyheder i dette Nyhedsbrev – også for januar. 

Vi i KS vil benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig hyggelig Jul og på genhør i 2020.  

Vi håber dog at se rigtig mange til mødet om Foreningsfestival den 21. november i Teatersalen/Kulturhuset (se 

nedenfor). 

I januar 2020 kan I forvente at vi indkalder til Generalforsamling/Repræsentantskabsmøde og at I vil modtage 

opkrævning på medlemskontingent 100 kr. i løbet af januar. Vi håber I alle vil bakke KS arbejdet op ved at melde jer 

ind/ indbetale jeres kontingent – tak. 

Det er jo flot at se hvor mange kulturelle arrangementer der er i vores kommune også i de sidste måneder af året og vi 

vil også gerne takke alle for at I bruger dette Nyhedsbrev til at meddele til hinanden og andre om jeres arrangementer. 

Om indholdet kan vi nævne: 

• Nyt fra bestyrelsen med: Invitation til møde, om budget 2020-23, udsendelse af folder om kultur i Furesø, som 

vi netop er ved at lægge ud på strategiske steder i kommunen 

• Kend dit bestyrelsesmedlem 

• 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 

2019-11-11 

 

Nyt fra bestyrelsen 

 

FORENINGSFESTIVAL – SKAL – SKAL IKKE ? 

HVOR – HVORDAN – HVORNÅR? 

INVITATION til møde 

I foråret lovede vi at tage op med jer, hvordan vi fremover skulle afholde en Foreningsfestival hvor de kulturelle 

foreninger præsenterer sig overfor borgere, hinanden og politikere. 

Begrundelsen var at vi gerne ville have tid til at finde frem til en god- evt. ny-  måde at afholde denne på – sammen med 

jer alle, da de seneste års deltagelse ikke viste den store interesse. 

Problemet er desværre også, at mange kommunalt støttede EVENTS optager mange af ”de gode weekender” i efteråret, 

og det kan vi desværre ikke gøre noget ved. 

På den anden side skal vi jo ikke ligge under for de private tiltag men holde fast i at en Foreningsfestival repræsenterer 

de frivillige foreninger i Furesø. 

Derfor vil vi invitere jer ALLE til et møde/en diskussion om dette emne Torsdag den 21. november kl. 19-21.30 i 

Teatersalen i Farum Kulturhus. 

1. Vi indleder med et lille causeri af Kulturhusleder Zanne Jahn: hendes liv i Furesøs kultur gennem mange år 

2. Hvorefter vi går over til en konstruktiv diskussion/beslutning om mulig afholdelse af en Foreningsfestival. 

http://eepurl.com/ccneM5
file:///C:/Users/Tue/Dropbox/Kulturelt%20Samråd%20Furesø%20Tue/Nyhedsbreve/furesoekultur.dk
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Vi byder på øl og vand i pausen. 

Vi håber at ALLE vil deltage og give deres mening til kende – fortæl det gerne til andre – TAK. 

VEL MØDT 

KS Furesø 

 

BUDGET 2020-23 

Kære Kulturelle Foreninger. 

Jeg lovede at give en status på hvilke besparelser vi kunne vente os af Budget 2020-23.  

Jeg er i den heldige situation at jeg nu kan fortælle, at kulturen praktisk talt ikke bliver berørt af besparelser. 

Jeg mener, at vi takket være vores samlede forslag gjorde politikerne opmærksom på, at der var steder, der kunne spares 

i Kulturen. Men at det nok især var politikerne selv der måtte gå den ubehagelige vej og lægge navn til besparelserne.  

Jeg lover, at ”Sparebanden” (Kultur, idræt og Fritid under FOU) også i fremtiden vil holde et vågent øje med, hvad man 

kommer frem med fra forvaltning og politikere omkring fremtidige besparelser. Og naturligvis seriøst forholde os til 

dem. 

Så tak atter engang for de mange spareforslag – de gjorde en forskel for Kulturen. 

Venlig hilsen 

Ilse -   KS formand/FOU næstformand 

 

Kultur i Furesø 

Vi kan nu præsentere den nye folder om Kultur i Furesø. Rigtig mange foreninger har bidraget 

med materiale og nu ligger den færdig. Vi synes den er meget flot og rummer – desværre ikke alle 

kulturelle foreninger – men de foreninger, der har sendt materiale til KS. 

Foreningerne står med kontaktinfo, og hvor der ikke findes en hjemmeside er foreningens 

mailadresse nævnt. 

Institutionerne er også medtaget, men kun med information om at de findes. 

Vi håber I alle vil tage godt imod folderen. Vi lægger den ud på strategiske steder og I er også 

velkommen til at kontakte os hvis I ønsker flere eksemplarer. 

Hent den her! 

 

Uddeling af Furesø Kommunes Kulturpris 2019 

Der var 6 nominerede ildsjæle, som alle blev hædret for deres indsats: Jesper B. 

Korndal, forfatter til digtsamlingen ”3520”. Ole B. Kristensen, initiativtager til 

fejringen af Knud Hjortsøs 150-års dag. Kaja og Niels Pihl, indstifter og værter for 

”Åkandeopera”. Niels Bødker Thomsen, formand for Værløseegnens Historiske 

Forenings arkæologigruppe. Mogens Houmann, tidligere flyleder på Flyvestation 

Værløse og Charlotte Søllner Hernø, formand for Kirke Værløses 

Husmoderforening. 

Prisen gik til Niels Bødker Thomsen for hans initiativ til og arbejde med at rekonstruere den 

1800 år gamle Alugod kvinde – et arbejde, der er muliggjort via indsamlede midler og salg 

af folkeaktier. 

Ceremonien fandt sted den 31.10. i en fyldt Café Cassiopeia i Kulturhuset Galaksen. Prisen 

blev overrakt af Tine Hessner (formand for Udvalg for kultur, fritid og idræt), og den glade 

vinder kunne i sin takketale fortælle, at de medfølgende 10.000 kr. vil blive brugt til Alugod-

kvinden, der som bronzeskulptur nu kan ses på det lokale museum. 

Der skal lyde et stort til lykke med prisen fra Kulturelt Samråd! 

https://furesoekultur.dk/KS%20folder.pdf
https://furesoekultur.dk/KS%20folder.pdf
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Birgit Kjeldgaard, medlem af bestyrelsen i Kulturelt Samråd Furesø – Profil 

Født 1949. Uddannet cand.mag. i dansk og engelsk, ansat som gymnasielærer og VUC-lærer, 

derefter Undervisningsinspektør i Gymnasieafdelingen i Undervisningsministeriet og 

Forstander/Rektor siden 1994 og frem til min pension i 2016. 

Jeg er formand for Red Barnet Furesø, som jeg repræsenterer i KSF. Har været i bestyrelsen 

siden 2017. Er desuden medlem af Folkeoplysningsudvalget, Åben skole arbejdsgruppen under 

FOU og Børnekulturelt Netværk. 

Jeg er medredaktør af Kulturelt Samråds nyhedsbrev.  

 

Nyt fra Foreningerne 

 

Parapraxis – Kunst, Freud og begejstring– Lige nu 

Skovhuset Kunst & Kultur i Værløse har netop ferniseret udstillingen ’Parapraxis’. 

På denne udstilling inviterer billedkunstnerne Tina Uhrskov og Jane Maria Petersen publikum 

med på en tur ind under paraderne. Ind til det ubevidste. 

Og hvad sker der, når det, der foregår i det ubevidste, pludselig, overraskende og ikke sjældent 

pinligt, bryder frem? 

Rent klinisk sker der det, som Freud kalder ’Parapraxis’. Og i Skovhuset sker der det, at Tina 

Uhrskov og Jane Maria Petersen giver det ubevidste kunstnerisk form. 

Anmelder Lis Engell fra Kunstavisen er meget begejstret! 

Sted: Skovhuset Kunst & Kultur, Ballerupvej 60, 3500 Værløse 

Se: skovhus-kunst.dk 

 

Skovhuset – Ny leder på trapperne 

Skovhusets bestyrelse er i øvrigt overvældet over responsen på stillingsopslaget til ny leder. Vi har fået 47 ansøgere, 

mange af dem dybt kvalificerede og fra alle egne af landet. 

Furesøs kunst- og kulturliv er opdaget langt ud over kommunegrænsen, og vi glæder os som små børn til at annoncere, 

hvem der – formentlig fra årsskiftet – kommer til at stå i spidsen for Skovhuset. 

Vi kan ikke sige noget endnu. Men I tror, det er løgn, når vi gør det! 

 

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 

 

file:///C:/Users/Tue/Dropbox/Kulturelt%20Samråd%20Furesø%20Tue/Nyhedsbreve/skovhus-kunst.dk
mailto:jtk@km.dk


Kulturelt Samråd Furesø Nyhedsbrev november 2019 Side 4 af 9 

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. 

 

Is, sne og kulde – lørdag den 16.november kl. 11 

Kommende ferniseringer i Fløjgalleriet, Farum Kulturhus med Azurmalerne: Is, sne og kulde – 

lørdag den 16.november kl. 11. 

Se: azurmalerne.net. 

 

Morgenvandring i Uggeløse Skov – Søndag den 17. november kl. 10-12 

Ved Krogelundvej, knap en kilometer fra Slangerupvej ligger en mindre P-plads inde i skoven 

til højre. Vi vil stå ved indkørslen og pege ind i skoven. Vi skal igen besøge en von Langen-

skov med ældre ahornbevoksninger og meget gammel bøgeskov. Langs det sydlige skovbryn, 

men inde i skoven, ligger flere meget markante åsbakker på række. 

Der er afgang fra Mosegaarden kl. 10 og samling på parkeringspladsen. Stier og veje er våde og 

nogle steder præget af skovarbejde, og terrænet har ved åsene stejle skråninger. Turen er på 

knap 4 km. 

Sted: Mosegaarden, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse 

Værløseegnens Historiske Forening - alle er velkomne og det er gratis at deltage.  

Se: www.vaerloesehistorie.dk. 

 

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 i 

atelieret i Farum Kulturhus.  

Se: azurmalerne.net. 

 

KONCERTEN – Onsdag den 20. november kl. 19:30 

4 af landets bedste opera-sangere har sat hinanden stævne på Undergrunden, for 

NU skal det være: 

I intime og afslappede rammer inviteres publikum til at komme helt tæt på, til en 

skøn aften med spil på alle følelsesregistre – for Opera skal helst gøre (lidt!) ondt... 

Signe Asmussen Manuitt (sopran), Andrea Pellegrini (mezzo), Niels Jørgen Riis 

(tenor) og Guido Paevatalu (baryton) vil byde på storladen opera i luksus-

lommeformat. 

Sted: Egnsteateret Undergrunden, Kulturhuset Galaksen. Bymidten 48, 3500 Værløse 

Se: undergrunden.com. 

 

https://www.værløsehareskovsogne.dk/begivenhed/calendar/2019/11/21/event/tx_cal_phpicalendar/gudspaghetti-1/
http://azurmalerne.net/
http://www.vaerloesehistorie.dk/
http://azurmalerne.net/
file:///C:/Users/Tue/Dropbox/Kulturelt%20Samråd%20Furesø%20Tue/Nyhedsbreve/undergrunden.com
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Søndagsfortælling – Søndag den 24. november kl. 14 

Niels Bødker Thomsen fortæller om Alugod og ansigtsrekonstruktionen. 

Sted: Mosegaarden, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse 

Værløseegnens Historiske Forening - alle er velkomne og det er gratis at deltage.  

Se: www.vaerloesehistorie.dk. 

 

”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 med 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 

 

Åben danseaften hos Farum folkedansere – Mandag den 25. november kl. 19:30 

Den sidste mandag hver måned er alle velkomne til at komme og prøve folkedans med instruktør og levende musik. 

Pris: 25 kr. 

Sted: Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum 

farumfolkedansere.dk 

 

”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. 

 

Julecafé – Søndag den 1. december, kl. 13 – 16 

Værløseegnens Historiske Forening – alle er velkomne og det er gratis at deltage.  

Sted: Mosegaarden, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse 

Se: www.vaerloesehistorie.dk. 

 

Julehygge og julebøger i Jonstrupsamlingen – Søndag den 1. december kl. 14:00-16:00 

Kom til julehygge med gamle julelege, julehistorier mm. Samtidig kan du se Margit 

Schalecks fine julebøger fra tiden omkring 2. verdenskrig og besøge den nye 

særudstilling Husker du vor skoletid - Øvelsesskolen i Jonstrup 1809-1956.  

Sted: Jonstrupsamlingen, Jonstrupvej 288, bygning E, 1. sal., 3500 Værløse 

Læs mere på www.jonstrupssamlingen.dk.  

 

Den gamle øvelsesskole i Jonstrup,  

der i dag huser Jonstrupsamlingen 

http://www.vaerloesehistorie.dk/
http://www.liselottekrogager.dk/html/Revyens_damer.html
http://farumfolkedansere.dk/
http://www.vaerloeseborneteater.dk/
http://www.vaerloesehistorie.dk/
file:///C:/Users/Tue/Dropbox/Kulturelt%20Samråd%20Furesø%20Tue/Nyhedsbreve/www.jonstrupssamlingen.dk
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Åbent hus hos Farum Modeljernbane Klub af 1976 – Lørdag den 

7. december kl. 10 – 14 

Farum Modeljernbane Klub er beliggende under Kulturhus Farum, Stavnsholtvej 3, 

3520 Farum. 

Adgang gennem Kulturhuset: Gå ned forbi Indvandremuseet og ned af trappen til kælderen, her drejes til højre og godt 

20 meter nede ad gangen findes vi. 

I klubbens lokaler vil der være mulighed for at se tog fra den hedengangne KSB, København 

– Slangerup Banen og fra Kystbanen. Der er bymiljø fra Farum med bl.a. Williams Hotel, 

Møllens Købmand, Farum Mølle og husene omkring jernbaneoverskæringen på Farum 

Hovedgade. 

Stationerne på KSB: København L, Emdrup, Hareskov, Farum, Vassingerød og Slangerup. 

Stationerne på DSB: Helsingør, Hellerup, Nørrebro og Vigerslev (Skjult opstilling). 

NYHED i år: Etablering af vejbro i ”Hellerup by”, Industri- og Fiskerihavn under opbygning, 

Arbejderboliger omkring Emdrup Station, samt kørende modelsporvej til og omkring Hellerup 

Station. 

Der vil også være mulighed for at snakke med klubbens medlemmer om interessen for tog i 

model og det kammeratlige samvær. Se: www.fmjk1976.dk. 

 

Amnesty Internationals landsindsamling – Lørdag den 8. december kl. 10-17 

Amnesty i Furesø er lokal koordinator ved Amnesty Internationals landsindsamling 8. december. 

Vi vil være glade for din hjælp. 

Amnesty Internationals logo: Et lys bag pigtråd, er inspireret af et gammelt 

kinesisk ordsprog: ”Det er bedre at tænde et lille lys, end at forbande mørket”. 

Her i Furesø kommune kan du være med til at tænde et lys i verdens mørke. 

Du kan således melde dig som indsamler ved Amnestys landsindsamling den 8. 

december - også selvom du ikke er medlem. 

Amnesty International kæmper for menneskerettighederne, og som indsamler kan du være med til at støtte dette 

arbejde. 

Pengene går til at afsløre krænkelser og  mobilisere tusindvis af mennesker til at sige fra .  I sidste ende til at presse 

magthavere til at stoppe overgreb og sikre retfærdighed og værdighed. 

Man samler ind et par timer fra kl. 10 til kl.17. 

Du tilmelder dig og vælger din rute på: Landsindsamling.amnesty.dk 

På afleveringsstederne i Farum og Værløse har du også lejlighed til at underskrive breve til mennesker i nød rundt i 

verden, mennesker, som er fængslet uden grund, dømt til døden, forfulgt af myndighederne. 

Med venlig hilsen, Amnesty grupperne i Furesø kommune 

 

Jul på gården – Fredag den 13. december kl. 18:30 

En traditionsrig juleviseaften med både nye og gamle juleviser og -sange, fællessang og dans om juletræet. Nyd den 

medbragte mad i godt selskab, tag f.eks. din nabo med. 

Se mere på www.visensvennerfuresoe.dk. 

Bordbestilling og nærmere oplysninger: 44 95 05 55. 

Arrangør: Visens Venner Furesø 

Sted: Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum 

file:///C:/Users/Tue/Dropbox/Kulturelt%20Samråd%20Furesø%20Tue/Nyhedsbreve/www.fmjk1976.dk
file:///C:/Users/Tue/Dropbox/Kulturelt%20Samråd%20Furesø%20Tue/Nyhedsbreve/Landsindsamling.amnesty.dk
http://www.visensvennerfuresoe.dk/
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KRIGEN – Fredag den 13. december kl. 20:00 

Tre af landets mest alsidige og efterspurgte sangerinder er gået sammen om at 

fortælle det 20. århundredes Europa i musik. 

Tag med på musikalsk værtshus med chanteuser, dandyer og klassiske 

sangerinder i klassiske dilemmaer. Oplev en støvet verden af tobak og fortrydelse, 

håb og granatchok! 

Sted: Egnsteateret Undergrunden, Kulturhuset Galaksen. Bymidten 48, 3500 

Værløse 

Se: undergrunden.com. 

 

Farum Folkedansere holder Juletræsfest for alle – Lørdag den 14. december kl. 14:30-17:00 

– på Ellegården, Stavnsholt vej 168, 3520 Farum 

 lørdag d. 14. dec. kl. 14:30-17:00 

– med dans om det store juletræ, julelege og familievenlig folkedans. 

– besøg af julemand med godteposer 

– kaffe/te til de voksne og juice/kakaomælk til børnene 

– alle vil få en julebolle/ honningkage. 

Pris: 75 kr. for alle. 

Tilmelding senest 11. december til farumfolkedans@gmail.com 

 

Nytårs-matiné 2019 – Tirsdag den 31. december kl. 13:30 

Undergrundens traditionsrige nytårsmatiné præsenterer i år Haydns 

berømte Trompetkoncert. En festlig musik at gå til nytårsaften på. 

Solist: Dorthe Zielke. Orkesterensemblet "The Underground Phil" under 

ledelse af dirigenten Maria Badstue. På programmet står bl.a. Maurice 

Ravels sange ‘Shéhérazade’. 

Solist: Kari Dahl Nielsen. 

Nytårstale med besværgelser og skønne løfter præsenteres af skuespiller 

Ditte Hansen. 

Sted: Egnsteateret Undergrunden, Kulturhuset Galaksen. Bymidten 48, 3520 Værløse 

Se: undergrunden.com. 

 

Viseaften m/Leon Hegelund – Fredag den 10. januar kl. 18:30 

En af landets allerbedste visefortolkere gæster os denne aften og er garant for at året 

dermed får en uforglemmelig start. Vores egne solister og musikere supplerer - og som 

altid også en aften 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, 3520 Farum 

 

file:///C:/Users/Tue/Dropbox/Kulturelt%20Samråd%20Furesø%20Tue/Nyhedsbreve/undergrunden.com
mailto:farumfolkedans@gmail.com
file:///C:/Users/Tue/Dropbox/Kulturelt%20Samråd%20Furesø%20Tue/Nyhedsbreve/undergrunden.com
file:///C:/Users/Tue/Dropbox/Kulturelt%20Samråd%20Furesø%20Tue/Nyhedsbreve/www.visensvennerfuresoe.dk
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Barndomsminder i Fløjgalleriet – Lørdag den 11. januar 2020 kl. 11 

Azurmalernes første fernisering i det nye år 2020: Barndomsminder i Fløjgalleriet, Farum 

Kulturhus lørdag den 11. januar 2020 kl. 11. 

Se: azurmalerne.net. 

 

Søndagsfortælling – Søndag den 12. januar 2020 kl. 14 

John Mynderup fortæller om helikopterredningstjenesten, 722. 

Værløseegnens Historiske Forening – alle er velkomne og det er gratis at deltage. 

Sted: Mosegaarden, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse 

Se: www.vaerloesehistorie.dk. 

 

Foredrag om skovene – Onsdag den 22. januar 2020 kl. 19 

Foredrag om skovene ved vor tidligere skovrider, Kim Søderlund.  

Værløseegnens Historiske Forening – alle er velkomne og det er gratis at deltage. 

Sted: Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse 

Se: www.vaerloesehistorie.dk. 

 

Åben danseaften hos Farum folkedansere med besøg af Værløse Folkemusikanter – Mandag 

den 27. januar 2020 kl. 19:30-21:30 

Denne aften serveres der kaffe/te og kage i en pause. 

Pris 35 kr. 

Sted: Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum  

farumfolkedansere.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 

 

 

http://azurmalerne.net/
http://www.vaerloesehistorie.dk/
http://www.vaerloesehistorie.dk/
http://farumfolkedansere.dk/
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Næste nyhedsbrev 

Næste nyhedsbrev sendes medio januar. 

Deadline for input om jeres arrangementer i januar og februar er 9. januar. 

Venlig hilsen Redaktionen, nyhedsbrev@furesoekultur.dk 

 

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet på vores hjemmeside furesoekultur.dk. 

 

 

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår! 

mailto:nyhedsbrev@furesoekultur.dk
http://eepurl.com/ccneM5
file:///C:/Users/Tue/Dropbox/Kulturelt%20Samråd%20Furesø%20Tue/Nyhedsbreve/furesoekultur.dk

