Kulturelt Samråd Furesø
Nyhedsbrev juni 2020
Kære Kulturelle Foreninger i Furesø
I dette nyhedsbrev omtaler vi som sædvanlig jeres kommende arrangementer.
Fra KS side har vi også gjort os nogle tanker om hvad det kommende efterår skal bruges til. I den anledning har vi alle
bemærket – og det har alle I sikkert også – at det primært er kulturen der har været med til at holde livsmodet oppe hos
de mange som har været nødt at leve i ekstra streng isolation.
Derfor – men ikke KUN derfor – vil vi orientere jer om, at vi efter sommerferien vil forsøge at gøre politikerne
opmærksom på at Kulturen savner puljemidler til arrangementer o.lign.
For 4-5 år siden måtte kulturen på lige fod med idrætten og spejderne skære ned på puljemidlerne. Det betød at
Kulturen herefter ingen puljemidler havde til rådighed.
Nu mener vi i KS at vi må finde en anden ordning. Det kan jo ikke passe at vi frivillige i kulturen – som de eneste - ikke
kan disponere over lidt midler til nye tiltag eller ideer.
I er velkommen til at skrive til bestyrelsen via mail til vores formand Ilse Schødt (ilses@privat.dk), hvis I har gode ideer
til nye tiltag i jeres forening eller til gode argumenter for penge til den frivillige kultur.
Vi glæder os til at møde jer alle efter en forhåbentlig dejlig sommer med ekstra mod på at få gang i vores fine kulturliv
igen.
Mange sommer-hilsener p.v.a. KS bestyrelsen
Ilse/formand
Mobil: 28 21 52 92

Nyt fra bestyrelsen
Kulturelt Samråd Furesøs bestyrelsen består af:
Ilse Schødt - formand (Furesø Musikforening og Ældresagen Farum)
Tue Bertelsen - næstformand (Teatergruppen Syvstjernen og Børnekulturelt Netværk)
Anne Sørensen - kasserer (Jonstrup Petanque og Skolemuseet)
Birgit Kjeldgaard (Red Barnet og Børnekulturelt Netværk)
Gitte Aakjær (Danske Handicaporganisationer)
Ken Christensen (Farum Jazzklub og Ellegårdens Styregruppe)
Peter Helledie Stæhr (Værløse Sogns Menighedsråd)

Foreningslokalet i Farum Kulturhus
Foreningslokalet er nu igen åbent for foreningsmøder og aktiviteter. Der er opsat kalender på døren for 2. halvår 2020.
Bemærk DOG: Covid19 hersker stadigvæk så I bedes overholde alle regler omkring hygiejne.
Som i alle andre lokaler er der fremlagt et notat om hvor mange I må være i lokalet – siddende og stående. Samtidig
bedes I afvaske alle flader med sæbevand inden I forlader lokalet. Der vil blive sat en rengøringsspand frem til os.
Det betyder at I skal stoppe jeres møde 15 min før I vil forlade lokalet. 10 min for at tørre af, 5 min for at alt er tørt
inden de næste kommer.
Det er vigtigt vi alle overholder disse regler – og det håber vi I vil være med til.
Tak fordi I viser hensyn
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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/

Regler for brug af lokaler
Se Kommunens vejledning på https://www.aktivfuresoe.dk/design/fureso/Vejledninger/vejledning_covid19.pdf

Dokumentationskrav – skal være indsendt senest 1. august
Hvert år skal din forening indsende dokumenter på din forening.
Foreningen skal være særligt opmærksomme på dette, hvis den ønsker at søge om leje af lokale eller aktivitetstilskud.
Dette bevilges kun, såfremt de nedenstående dokumenter fremsendes årligt til Kultur og Fritid inden den 1. juni
(udskudt til d. 1. august 2020):
•
•
•
•

Vedtægter
Underskrevet referat fra generalforsamlingen
Erklæring om indhentelse af børneattest
Regnskab, som er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Læs nærmere på https://aktivfuresoe.dk/side.asp?wkid=fureso&side=86&navid=78

Giv foreningen en sommerrengøring 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 coronasituationen. 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.
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Nyt fra Foreningerne
Jonstrupsamlingen
Jonstrupsamlingen har været lukket siden d. 11. marts. Vi håber at kunne åbne igen d. 16. august 2020.
Eventuelle coronabetingede ændringer vil blive annonceret på samlingens hjemmeside:
www.jonstrupsamlingen.dk

Værløseegnens Historiske Forening
Bemærk venligst at der indtil videre skal ske tilmelding til indendørs arrangementer grundet coronatiden.
Tilmelding sker ved at ringe til foreningens sekretær tlf. 44 98 37 89 eller ved at benytte vores formular
på vaerloesehistorie.dk/kontakter.html – du skal oplyse dit medlemsnummer. Du finder dit medlemsnr.
på din kontingentindbetaling eller på bagsiden af Bavnen.

Teatergruppen Syvstjernen
Tilmeld dine børn eller børnebørn til Teatergruppen Syvstjernens 30 års
jubilæumssæson i 2021. Teatergruppen Syvstjernen er Furesøs største
familieteater-projekt, som er unikt ved, at der ikke kræves auditions.
Alle, der har lyst, får en rolle på scenen. Målgruppen er elever fra 2. til 9.
klasse, plus deres forældre. Fra 7. klasse kan elever deltage alene.
Forfattergruppen skriver hvert år et helt nyt stykke, med roller tilpasset hver
enkelt skuespillers ønsker.
I 2020 var vi 84 engagerede elever og forældre, men blev desværre nødt til at aflyse forestillingen på grund af
Coronasituationen.
Forfattergruppen starter i august, så det er vigtigt, at I får tilmeldt jer hurtigt, så vi ved, hvor mange skuespillere, der
skal skrives rolle til.
2021 sæsonen er fra 6. januar til 21. marts. Læs mere og tilmeld jer på https://teatergruppen.dk/

Kend din egn, morgenture i skoven – Søndage kl. 10-12
Fra gang til gang vælges et skovafsnit for den kommende vandretur.
Datoer og turenes nærmere indhold fremgår af foreningens hjemmeside: vaerloesehistorie.dk
Sted: Mosegaarden, Skovgårds Allé 37, Værløse

Ildsjælen fra Jonstrup – Rudolf Bruhn 100 år
Jonstrupsamlingens Venner har ønsket at fastholde essensen af særudstillingen om
succesforfatteren Rudolf Bruhn i et hæfte om hans liv og virke og hans tid på ”Borgen” 1907-10,
som den er spejlet i hans ungdomsbog ”De seks” fra 1916 om kostskoleelevernes kammeratskab i
hverdag og fest på Jonstrup Seminarium. Hæftet kan downloades fra samlingens hjemmeside og
udleveres gratis til interesserede ved besøg i samlingen. Spørg efter det!
http://www.jonstrupsamlingen.dk/Udgivelse/Rudolf_Bruhn_ebog.pdf
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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/

Få hjælp til at finde slægtninge, som har gået på Jonstrup – Søndag den
16. august 2020 kl. 14
Medlemmer af Jonstrupsamlingens frivilliggruppe demonstrerer diverse søgeregistre vedr.
Jonstrup Statsseminarium, både netbaserede søgbare opslagsbøger som den Jonstrupske Stat
og Jonstrupsamlingens digitale dimittendregister mv.
Sted: Jonstrupsamlingen, Jonstrupvej 288, 3500 Værløse. Det præcise mødested vil blive
annonceret på samlingens hjemmeside: www.jonstrupsamlingen.dk

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, Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum
Kulturelt Samråd Furesø
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Værløseegnens efterårstur – Søndag den 6. september 2020 kl. 13
Foreningens Efterårstur foregår på Flyvestationen med rundvisning og
fortællinger i den nye stenstrøning med fortællersten fortalt af Per K. Larsen og
Niels B. Thomsen. Efterfølgende en rundvisning i flyudstillingen i Hangar 2.
Medbring gerne kaffe/brød. Turen er handicap- og kørestolsvenlig, forholdsvis
korte afstande i fladt terræn med flere stop undervejs. Medbring gerne
kaffe/brød, evt. en let turstol.
Tilmelding: Nødvendig, da vi gør ophold inde i Hangar 2.
https://vaerloesehistorie.dk/kontakter.html
Find vej til Flyvestationen.
Sted: Vi mødes på Flyvestationen ved stenstrøningen, der ligger mellem Hangar 3 og Hangar 4, her finder du parkering,

Skolehistorie – hvordan og hvorfor? – Søndag den 6. september 2020 kl. 14
Professor Ning de Coninck-Smith er den ene af de to redaktører af fembindsværket Dansk skolehistorie.
Hun har forsket i mange historiske emner, bl.a. kampen om barnets tid omkring år 1900. Hun fortæller
om sine mål og erfaringer med forskning og formidling af skolehistorie.
Sted: Jonstrupsamlingen, Jonstrupvej 288, 3500 Værløse. Det præcise mødested vil blive annonceret på
samlingens hjemmeside: www.jonstrupsamlingen.dk

Rydning af området ved Harevad – Mandag den 7. september kl. 18:30
Kend din egn. Traditionen tro har Furesø Arkæologigruppe i samarbejde med Naturstyrelsen og
Værløse Naurgruppe, invitereret alle interesserede til en forårsaften i skoven, med det formål at
rydde et oldtidsminde for skov og krat. Herved gøres kulturminderne synlige og tilgængelige for
skovens mange brugere.
I år skal vi rydde omkring stenkisten over Harevad. Den nylig renoverede bro og tilstødende
hulveje er tilgroede. Medbring godt humør samt grensave og høgenæb samt arbejdshandsker.
Påklædning efter vejret. Skovvæsenet stiller med mandskab, motorsav og forfriskninger. Før vi går i gang med arbejdet,
vil der blive fortalt lidt om Harevad.
Sted: Vi mødes på p-pladsen ved Syvstjernen, Fægyden og Skovlystvej. Sammen kører vi ad Måløvvej til Harevad.
https://vaerloesehistorie.dk/

Generalforsamling Værløseegnens Historiske Forening – Lørdag den 19. september 2020
kl. 14
Generalforsamling og et spændende foredrag af tidl. flyveleder Mogens Houman, om historien
om Værløse Tårn, flyvekontrol i Danmark og Europa. Efter generalforsamlingen vil der blive
serveret kaffe og kage.
Information om foredrag vil fremgå af foreningens hjemmeside: vaerloesehistorie.dk
Tilmelding: Nødvendig. https://vaerloesehistorie.dk/kontakter.html
Sted: (Teatersalen) Syvstjerneskolen, Skovløbervangen 1, 3500 Værløse
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Så du lyden? – Lørdag den 19. september 2020 kl. 15
Laura skal passes hos sin bedstefar, for mor og far skal til bryllup. Det må helt
bestemt være lige som et eventyr med sådan et bryllup, så Laura er sur over at
hun ikke skal med.
Men bedstefar bor i et hus omgivet af musikinstrumenter og ting, der kan give
lyde, og hurtigt bliver weekenden hos bedstefar et helt eventyr med prinsesser,
skønne historier og dejlig musik.
En musikalsk forestilling med sang, lydhistorie og musikpædagogiske tiltag.
Under forestillingen aktiveres publikum og efter forestillingen får publikum en lille bog med historien og billeder fra
den med hjem.
Se en lille teaser på forestillingen her: https://www.youtube.com/watch?v=OdPPOGE6rXs
Forestillingen opføres af Ishøj Teater.
Arrangør: Værløse Børneteater, https://www.vaerloeseborneteater.dk/
Sted: Galaksen, Bymidten 48, 3500 Værløse

Group Next Door – Fredag den 25. september 2020 kl. 20:30
Fra Fyns blomstrende musikmiljø finder vi Group Next Door. Et band, der med
smittende entusiasme og spilleglæde i særklasse simpelthen bare slår døren af
hængslerne med det ene formål at overdænge dig med kaskader af svingende 60’ermusik.
Vi nævner i flæng: ”You Make Me Dizzy Miss Lizzy”, ”Rock’n Roll Music”, ”I Feel
Fine”, ”Come On Let’s Go”, ”Paint It Black”, ”Runaway” og mange flere skåret over nogenlunde samme læst. Sound,
beat og drive i overhalings-banen, ideel lykke for alle med hang til den glade 60’er-musik og et super tilbud til dem, der
går og leder efter en lejlighed til at få testet danseskoene for alvor.
Sted: Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum
Nærmere information findes på www.farums60erklub.dk

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.
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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

Chimbo’s Revival og Wild Wax Combo – Fredag den 30. oktober 2020 kl. 20:30
"Den dynamiske duo" slår til igen - uden sammenligning den mest populære konstellation, der til
dato har betrådt Ellegårdens frønnede scene i vores regi.
Wild Wax Combo’s (t.v.) forkærlighed for ”the rare rockabilly”-genren blæser uden problemer
overlæderet i strimler på selv de mest forhærdede og frygtløse dansesko. Bandet lever og ånder for
at levere den ægte, hårdtpumpede og uspolerede garagerock. Og det gør de - i en sky af benzinos og
brændt gummi - med en entusiasme og nerve, der gør det noget nær naturstridigt at sidde stille.
Chimbo’s Revival (t.h.) beviser til stadighed, at den originale rock’n roll stadig lever –
endda strålende og i bedste velgående! Bandet serverer traditionen tro gedigne klassikere
krydret med underfundig humor - "Crazy Man Crazy”, “I Saw Her Standing There”,
“Small Beer”, “Honey Don´t” m.m.fl.
Sted: Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum
Nærmere information findes på www.farums60erklub.dk

Mis med de blå øjne – Lørdag den 31. oktober 2020 kl. 11
Om den lille modige mis der gik ud i verden for at finde landet med de mange mus. For selv
om man har blå øjne, kan man sagtens være lige så meget kat og mindst lige så god kat som
alle dem med de gule!
Egon Mathiesens Børnebogsklassiker fra 1949, der som den første vandt Kulturministeriets
Børnelitteraturpris i 1954 og som nu er udvalgt til Kulturkanonen for børn.
Dristigt iscenesat i en stemningsfyldt og legende dramatisering, der forløser fortællingens
farlighed, humor og ukuelighed. Til akkompagnement af Django Reinhards jazzede musik,
der får det hele til at svinge sammen. Sjovt, varmt, jazzet og musikalsk.
Forestillingen opføres af Comedievognen. Se teaser her: https://vimeo.com/261992882
Arrangør: Værløse Børneteater, https://www.vaerloeseborneteater.dk/
Sted: Galaksen, Bymidten 48, 3500 Værløse

Den Store Nisseprøve – Lørdag den 28. november 2020 kl. 15
I ”Den store Nisseprøve” skal de to nisser Nis og Nisse Sisse i skole, for det er nemlig
sådan at alle nisser hvert 100 år skal til Nisseprøve for at få lov til at beholde deres røde
nissehuer. Dumper de, må de i stedet bære den grønne nissehue, og det er enhver nisses
skræk at skulle ende sine dage som grøn havenisse.
Nis og Nisse Sisse får en dårlig start på prøven fordi de kommer for sent, men Nisse Sisse
får hurtigt indhentet det forsømte fordi hun er en god og dygtig elev med stor respekt for
lærerinden Frøken Hanegal. Nis har imidlertid problemer. Som alle unge drenge-nisser
har han svært ved at sidde stille og holde koncentrationen i skolen og han kommer til at
lave helt om på nogle af julesangene. Han er en rigtig drillenisse som får stor sympati hos
børnene.
En sjov, interaktiv og hyggelig juleforestilling proppet med skønne julesange. En rigtig
opvarmer til julen for børn i alderen 4-10 år – og deres forældre.
Forestillingen opføres af Louise Schouw Teater.
Arrangør: Værløse Børneteater, https://www.vaerloeseborneteater.dk/
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Sted: Galaksen, Bymidten 48, 3500 Værløse

Solo for to – Lørdag den 30. januar 2021 kl. 15
Dirigenten står parat. Koncerten skal til at begynde, men medlemmerne af
orkesteret ringer ét for ét og melder afbud. Orkesterlederen er desperat, men
vender det til sin fordel. Nu kan han endelig opføre sin solo-trompetkoncert.
Lige da han skal til at starte dukker den eneste, der ikke har sendt afbud op.
Netop ham, der er den elendigste musiker af dem alle, ham der kun
interesserer sig for mad og fodbold. Det tegner til en katastrofe.
Men da det viser sig, at de to har mere til fælles end man lige skulle tro, ender
det med en højst usædvanlig sang fra den lille landsby Libovich.
”Solo for to” er en varm og charmerende klovnekomedie for hele familien.
Forestillingen opføres af Teatergruppen Batida. Se teaser her: https://batida.dk/forestilling/solo-for-to/
Arrangør: Værløse Børneteater, https://www.vaerloeseborneteater.dk/
Sted: Galaksen, Bymidten 48, 3500 Værløse

PUDEMIN – Lørdag den 27. februar 2021 kl. 15
Hvem er ikke bange for det fremmede og ukendte; for det man aldrig før har
mødt? Og hvad gør man, når det med ét dukker op i ens egen stue, lige midt i
sofaen? Dør man af skræk eller -?
Forestillingen PUDEMIN handler om den ensomme Helle, der en dag får
uventet besøg.
PUDEMIN er en humoristisk og fantastisk teaterforestilling for hele familien
– fortalt i et musikalsk og næsten ordløst univers, hvor kropssprog og mimik
kommer i fokus.
Forestillingen opføres af Hr. Teater. Se teaser her:
https://vimeo.com/411036131
Arrangør: Værløse Børneteater, https://www.vaerloeseborneteater.dk/
Sted: Galaksen, Bymidten 48, 3500 Værløse

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
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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 i midten af august.
Deadline for input om jeres arrangementer i august til oktober er tirsdag den 12. august.
Venlig hilsen Redaktionen, nyhedsbrev@furesoekultur.dk
Birgit Kjeldgaard og Tue Bertelsen

Tilmeld dig nyhedsbrevet på vores hjemmeside furesoekultur.dk.

Kulturelt Samråd Furesø

Nyhedsbrev juni 2020

Side 9 af 9

