Kulturelt Samråd Furesø
Nyhedsbrev april 2020
Kære Kulturelle Foreninger i Furesø
Så blev det 1. april, men lige p.t. er der ikke så meget at lave Aprilsnar om. Jeg håber dog at alle
holder sig muntre, nyder den dejlige forårsnatur med anemoner og næsten udsprungne bøgegrene og
hygger sig inden døre om aftenen.
Mon ikke vi alle ser frem til den 13. april og håber på at vi måske så småt kan komme i gang med
foreningslivet igen. Vi har da lov at håbe at vores Kultur kommer i gang igen efter denne dato.
Vi skal hilse fra Kulturforvaltningen og meddele: ”Hvis I har brug for at kontakte forvaltningen, er
vi alle i Kultur og Fritid stadig på arbejde og klar til at hjælpe jer så godt vi kan”.
Vi i Kulturelt Samråd ønsker jer alle en rigtig hyggelig Påske og en god ny start på alle vores
kulturaktiviteter i maj.
Hvis I gerne vil vide mere er I velkommen til at kontakte Ilse på ilses@privat.dk – vi ser frem til at
høre fra jer.
Ilse/formand

Nyt fra bestyrelsen
Følg med i Kommunens mails til foreningerne
Furesø Kommune sender løbende mails til foreningernes kontaktpersoner. Husk at læse dem og – hvis det er relevant –
videresend dem til jeres medlemmer.

Con Amore kulturprisen 2020
Danmarks mest kulturvenlige kommune skal findes! Derfor skyder AKKS –
Amatørernes Kunst & Kultur Samråd nu nomineringen til ”Con Amore Kulturpris
2020” i gang for at sætte fokus på det frivillige kulturliv i hele landet.
Lokale musicals på friluftsscenen, fællessang i amatørkor og nye fede dansemoves. Det
lokale frivillige kulturliv har en enorm stor betydning for borgere, som her både får
mulighed for at udfolde sig kreativt samt opleve andre medborgere præsentere spændende kultur.
Men et rigt og blomstrende frivilligt kulturliv opstår ikke bare af sig selv. Derfor hylder Con Amore Kulturpris for 7. år
i træk kommunernes vigtige opbakning og støtte til amatørkulturen: ”Vi ved fra vores medlemmer, at de gode
samarbejder mellem foreninger og kommuner rundt om i landet er helt essentielle for, at kulturen kan gro lokalt. Dans,
musik, teater og andre genrer indenfor kunst og kultur spiller en vigtig rolle i folks hverdag, og en stærk lokal kultur er
også med til at skabe fællesskab og identitet. Med prisen vil vi gerne hylde de kommuner, som tager arbejdet med
amatørkulturen seriøst,” forklarer Susan Fazakerley fra AKKS.
Både enkeltpersoner og foreninger kan indstille kommunerne. Fristen er 18. maj 2020, og man indstiller kommunen via
www.akks.dk.
Læs mere på https://akks.dk/wp-content/uploads/2020/03/Con-Amore-Kulturpris-2020-pressemeddelelse.pdf.
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Fra kommunen
Coronavirus: Sådan forholder vi os i Furesø Kommune
Husk at Furesø Kommune hele tiden opdaterer deres hjemmeside og giver god information.
https://www.furesoe.dk/borger/sundhed-og-sygdom/coronavirus/

Stor efterspørgsel på erstatningstider
Husk gerne at være ekstra opmærksomme på tider, I selv ønsker at annullere efter
d. 13. april. Lige nu oplever vi nemlig stor interesse efter at booke tider til
'erstatningstimer'.
Foreningen skal altså selv logge sig ind i Fritidsportalen og annullere de tider, I
nu allerede ved, I ikke vil anvende efter d. 13. april. Det kan give andre
foreninger og aftenskoler mulighed for at indhente noget af den tabte aktivitet.
https://www.aktivfuresoe.dk/Default.asp

Giv foreningen en forårsrengøring i Fritidsportalen
Hvis I ikke har opdateret jeres foreningsoplysninger i Fritidsportalen længe, så
kan det være en god ide at logge ind og se, hvem der står registreret som del af
jeres bestyrelse (formand, kasserer og bookingansvarlig).
Derudover kan I samtidig tjekke, om jeres foreningsbeskrivelse stadig er aktuel,
så borgere og brugere kan finde frem til jer. I finder beskrivelser på alle vores
registrerede foreninger under 'Find Forening' på Fritidsportalen.
https://www.aktivfuresoe.dk/Default.asp

Har I opdateret jeres arrangementer i KultuNaut?
Utallige arrangementer er aflyst som følge af, at forsamlinger ikke længere må
overstige 10 personer. Så hvis din forening/aftenskole har oprettet et arrangement
på KultuNaut, skal I huske at ændre overskriften med AFLYST.
Flere søgemaskiner videreformidler indhold fra den online kulturkalender
KultuNaut – det betyder, at deltagerne fejlagtigt tror, at arrangementet bliver
afholdt, hvis I ikke har fået det opdateret endnu.
I retter annoncen via det link, I modtog, da arrangementet blev offentliggjort.

Afvikling af møder i foreningen
Højsæson for generalforsamlinger
Foreningens generalforsamling kan i år ikke afvikles som normalt ved et fælles
fremmøde. Derfor skal I overveje, om generalforsamlingen kan udsættes eller
om den kan afholdes i en anden form, nu Danmark har forbud mød at mødes flere
end 10 personer.
Furesø Kommune stiller ikke nogen særlige formelle krav til afholdelsen af generalforsamlingerne.
For nuværende fastholder vi, at dokumentationen for regnskab, erklæring om børneattester, vedtægter og referat fra
generalforsamlingen skal være afleveret inden 1. juni 2020. I skal selv uploade dokumenterne i Fritidsportalen.
Afhold møder virtuelt
I kan finde mange muligheder for at mødes virtuelt. I Kultur og Fritid har vi gode erfaringer med Whereby både via
computere, mobiltelefoner og ipads.
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Andre muligheder er Skype, WhatsApp, Facetime (iPhone og iPad) og Messenger (Facebook). Derudover kan Zoom
bruges, hvis I skal dele dokumenter.
Retningslinjer for foreningsmøder
DIF har lavet en række anbefalinger ifm. afvikling af generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og
repræsentantskabsmøder, som I kan læse via nedenstående link.
https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/3/corona-s-generalforsamlinger

Talentpris 2020 – Indstil et ungt talent – Senest mandag den 13. april kl. 12
Kære aktører på kultur-, idræts- og ungeområdet
Kender du en ung med et særligt talent?
Den 28. maj uddeler Furesø Kommune Talentpris 2020.
Den går til unge mellem 13 og 19 år, og den bliver uddelt til
en af de kandidater, som I indstiller. Dommerkomitéen
udvælger seks nominerede, hvoraf én person eller gruppe
får hovedprisen på 5.000 kr., og de øvrige får hver 1.000 kr.
Vi håber, at I vil hjælpe os med at finde de unge talenter.
Tip os senest d. 13. april kl. 12.
Du kan sende en mail til ungttalent@furesoe.dk med dit forslag til, hvem der skal vinde prisen og en begrundelse
hvorfor, senest d. 13. april kl. 12. Det er også muligt at sende indstillingen med brevpost.
https://www.furesoe.dk/oplevelser/kunst-og-kultur/talentprisen-2020/

Vedligeholdelsespuljen 2020 – Senest torsdag den 30. april
Vedligeholdelsespuljen støtter ideer og ønsker til at forbedringer og etableringer
ude i de mange faciliteter, som jer foreninger anvender dagligt.
Udvalget for kultur, fritid og idræt har afsat 300.000 kr. til puljen i 2020.
Foreninger kan søge om puljemidler i form af tilskud til fx opførsel af hegn ved en spejderhytte, en ekstra håndvask til
opfyldning af vanddunke, opsætning af støjvægge, udvidelse af bænke i omklædningsrum, opsætning af musikanlæg,
indkøb af maling til at få malet klubrummet og lignende.
Foreninger kan søge om puljemidler digitalt frem til d. 30. april. Det sker via dette link:
https://clicks.furesoe.dk/email/S-1098@21007@aVFqtq5iLy7Cnmx1ptHTsCR5-aj13IDifzMSl-V1wNU.@
Vigtigt: læs retningslinjer for ansøgning her: https://www.aktivfuresoe.dk/blog.asp?pid=69

Nyt fra Foreningerne
Farums kirker på Facebook
Så længe alle arrangementer og gudstjenester i kirkerne er aflyst pga. corona, vil
sognets præster på skift lægge korte videoer på Facebook med ord til trøst og
opmuntring. Man kan kommentere på indholdet og komme i dialog med hinanden.
I ugen op til påskeferien kan man også se og høre organisterne spille på kirkens orgel.
Find os ved at søge “Farum Sogn” på Facebook eller via sognets hjemmeside https://www.farumsogn.dk/
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Jonstrupsamlingen
Jonstrupsamlingen holder lukket i hele april måned. Den aflyste søndagsfortælling: En sund sjæl i et
sundt legeme – Fra gymnastik til idræt d. 29. marts 2020 vil blive gennemført på et senere tidspunkt.
Afhængig af de statslige restriktioner og kommunale retningslinjer for kulturelle institutioner forventer
samlingen at gennemføre maj og juni måneds arrangementer som planlagt. Eventuelle aflysninger vil
blive annonceret på samlingens hjemmeside: http://jonstrupsamlingen.dk/

Route 66 – Farums 60’er Klub
Route 66 arrangement med SmokieJam på Ellegården d. 24. april 2020 er aflyst
pga. Covid-19. Vi planlægger at vende tilbage med vores arrangementer når
regeringen og kommunen giver grønt lys for dette.
Nærmere information findes på www.farums60erklub.dk.
Løbende opdateringer via vores facebook gruppe: Route 66 - Farums 60'er Klub

Værløseegnens Historiske Forening
Vi udskyder samtlige aktiviteter under foreningen. Som følge af
Corona-epidemien har vi valgt at alle arrangementer og
mødeaktiviteter aflyses indtil videre. https://vaerloesehistorie.dk
Vi har aflyst følgende arrangementer:
Søndage kl.10-12 Kend din egn, morgenture i skoven
Generalforsamling og foredrag om største danske guldfund fra vikingetiden Grundlovsdagen (14/3-20)
Aftenvandring ved Bavnegaarden og Sækken (25/3-20)
Kend din egn-seminar 2020 om de tre Værløse Malere (14/4 + 21/4)
Kend din egn – Forår i Furesø - Lyrik- og sangaften (27/4)
Rydning af området ved Harevad (4/5)
Foreningens forårstur – Forårsvandring ved Kulhus og KolleKolle (10/5)
Arkæologiens Dag på Mosegaarden (4/5-20)
Grundlovsfest på Mosegaarden (5/6-20)
Bemærk venligst at der ikke er adgang til Mosegaarden før tidligst i maj, jf. tidl. udmelding fra Furesø Museer.

Fremlysning af emner til studiegrupper
Værløseegnens Historiske Forening vil gerne samarbejde med andre
(aktive)interessefællesskaber og være opsøgende. Foreningens
traditionelle arrangementer vil fremover inkludere aktiviteter med og af
studiegrupper. Naturlige og nye samarbejdspartnere kunne fx være
Ældresagen, nye og eksisterende bofællesskaber, Jonstrup Akademi og
diverse bolig- og grundejerforeninger.
I Værløseegnens Historiske Forening er vi overbeviste om at
studiegrupper fremmer flere ildsjæle på vor egn.
Rundt omkring i kommunen opstår der nye boligområder, især på
Flyvestationens område. Her er muligheder for at styrke den lokalhistoriske identitet.
Vi søger emner til at danne en studiegruppe - kun fantasien grænser for emnerne; som evt. kunne være
historieformidling, Jonstrup, naturen, skovene, landsbyen Bringe, lokale kunstnere, Oldtiden, osv.
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Vær med fra starten, deltag i en studiegruppe med formål eller uden mål; eksempelvis foreslår en person ’Bevarelse af
gamle bygninger’ som et emne for en studiegruppe – med fælles mål at udfærdige en skrivelse til de offentlige
myndigheder, et andet eksempel ’Et forfatterskab’ – med formålet at studere en forfatter og hendes/hans tid.
Foreningen yder starthjælp til studiegruppe-arbejdet. Et par gange om året vil vi indbyde til en aften, hvor man som
interesseret kan komme og diskutere emner, og få viden om hvordan en studiegruppe også kan etableres – som en slags
opstarts- og konsulenttjeneste. Forudsætningen for at deltage i en studiegruppe er et medlemskab af foreningen.
Foreningens sekretær, Conny Laustsen sidder klar til at modtage dit kald tlf. 44 98 37 89 eller din mail på
conny.laustsen@mail.dk. Giv os dit forslag til emner – og oplys gerne om du har lyst til selv at deltage i en
studiegruppe, og spørg også til hvordan du bliver medlem af Værløseegnens Historiske Forening.
Hold dig opdateret om seneste nyt i foreningen, brug hjemmesiden, https://vaerloesehistorie.dk

Forårsvandretur til skovsøen Afrodites Øje – Søndag den 3. maj 2020 kl. 14-16
Kom med på en vandretur gennem det smukke Jonstrupvang og hør fortællingen om
Jonstrup-seminaristernes slidsomme opstilling af mindestenen ved Afrodites Øje i 1917
og de traditioner, som med årene blev opbygget. Vandreturen gennemføres af Per Lotz,
Værløseegnens Historiske Forening (VHF) og Signe Holm-Larsen, Jonstrupsamlingen.
Mødested: P-pladsen ved Rema 1000, Jonstrupvangvej 149, 3500 Værløse.
Arrangør: Jonstrupsamlingen, Jonstrupvej 288, bygning E, 1. sal. Læs mere på
www.jonstrupsamlingen.dk

Rasmus Malling-Hansen (1835-90) – lærer fra Jonstrup og skrivekuglens opfinder – Søndag
den 7. juni 2020 kl. 14-16
J. Malling Christensen fortæller om sin forfaders fascinerende liv og gerning. Han
blev dimitteret fra Jonstrup som 19-årig. Malling-Hansen var forstander for
Døvstumme-instituttet i København fra 1865 til sin død og opfinder, bl.a. af verdens
første seriefremstillede skrivemaskine – den såkaldte skrivekuglemaskine.
Sted: Jonstrupsamlingen, Jonstrupvej 288, bygning E, 1. sal.
Læs mere på www.jonstrupsamlingen.dk

Studiekreds om Bachs Johannespassion – Onsdag den 5. august 2020 kl. 19:30
Aftenens tema: Johannespassionen 2. del/III – Jesus foran Pilatus + antijudaisme i
Johannesevangeliet.
Introduktion af aftenens tema ved sognepræst Dorothea Glöckner og musik ved
kirkens organister.
Sted: Præstegårdslængerne ved Farum Kirke, Kålundsvej 33, 3520 Farum. Ingen tilmelding. Fri entré.
Læs mere på https://www.farumsogn.dk/

Studiekreds om Bachs Johannespassion – Torsdag den 6. august 2020 kl. 19:30
Aftenens tema: Johannespassionen 2. del/ IV+ V: Korsfæstelsen + gravlæggelsen.
Jesu afskedstaler.
Introduktion af aftenens tema ved sognepræst Dorothea Glöckner og musik ved
kirkens organister.
Sted: Præstegårdslængerne ved Farum Kirke, Kålundsvej 33, 3520 Farum. Ingen tilmelding. Fri entré.
Læs mere på https://www.farumsogn.dk/
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Koncert: Johann Sebastian Bachs Johannespassion – Søndag den 30. august 2020 kl. 16
Bachs Johannespassion opføres af Convivium og barokensemblet Camerata
Øresund under ledelse af violinisten Peter Spissky.
Som solister medvirker bl.a. Lea Quortrup, Pernille Madsen og Lucas Bruun de
Neergaard.
Sted: Stavnsholtkirken, Stavnsholtvej 25, 3520 Farum
Læs mere på https://www.farumsogn.dk/

Årsmøde hos Ældre Sagen Farum – Fredag den 4. september 2020 kl. 14
Her er chancen for at lære din lokalbestyrelse lidt nærmere at kende.
Årsmødet er den formelle generalforsamling, hvor bestyrelsen aflægger regnskab og
beretning om året, der gik. Her vælges eller genvælges medlemmer til bestyrelsen.
Kom og hør, hvilke planer, de har for fremtiden. Stil dine spørgsmål og få svar.
Evt. forslag skal være lokalbestyrelsens formand i hænde senest torsdag d. 20.august 2020.
Husk at medbringe dit medlemskort til indgangen.
Årsmødet indledes med et stemningsfuldt musikalsk indslag. Efter årsmødets afslutning vil lokalbestyrelsen være vært
ved et traktement.
”Vel mødt!”, siger vi fra bestyrelsen. https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/Farum
Sted: Teatersalen, Stien, Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum

Elskov, Vin & Basfioler – Onsdag den 30. september 2020 kl. 14
Forårets aflyste, men ellers fuldt udsolgte forestilling er her igen: Et musikalsk portræt af
Bellman og hans viser.
Bellmans frække, elegante, humoristiske og stemningsfulde viser har, naturligt nok, altid
været elsket af os danskere – og nok i særdeleshed Fredmans Epistler: En samling viser, der
giver et levende billede af et underklasse-bohemeliv, fyldt med hed elskov, masser af kølig
vin og liflige strøg på basfiolen. Den skønne, ubekymrede tilværelse, selv om både
tømmermænd og ‘manden med leen’ også danser med!
Cabaret’en fortæller historien om Bellman og hans figur Fredman, men først og fremmest
fortolkes en lang række af hans fantastiske viser med ynde, druk, dramatik, erotik og humor.
Viserne fremføres på dansk og er iklædt nye, fantasifulde arrangementer - hør evt. nogle af
dem på albummet ”Elskov, Vin & Basfioler” på iTunes, Spotify e.lign.
De medvirkende er Allan Høier - sang/fortælling, Allan Thorsgaard - guitar/lut og
Kjeld Steffensen - cello. De har optrådt med Bellman-viser siden 1995 og er således
blandt de mest erfarne fortolkere i Danmark.
Allan Høier har optrådt hos os i Farum med adskillige dejlige forestillinger: om
Benny Andersen, om Halfdan Rasmussen, om Siegfred Pedersen og om Emma Gad
til stor glæde for vore tilskuere. Så gå ikke glip af denne herlige cabaret.
Tilmelding og betaling: Online fra fra 8. juni kl. 9 på
https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/Farum.
Prisen er kr. 100,- som inkluderer entré og en drink i pausen
Sted: Teatersalen, Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum
Arrangør: Ældre Sagen Farum, Lissen Grønkjær, Mobil: 61 71 46 97, Mail: lissen@sepiaforlag.dk
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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 primo maj.
Deadline for input om jeres arrangementer i maj til september er tirsdag den 5. maj.
Venlig hilsen Redaktionen, nyhedsbrev@furesoekultur.dk
Birgit Kjeldgaard og Tue Bertelsen

Tilmeld dig nyhedsbrevet på vores hjemmeside furesoekultur.dk.
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