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Kulturelt Samråd Furesø 

Nyhedsbrev oktober 2021 

 

Kære Kulturelle Foreninger 

Mon ikke de fleste foreninger nu er ved at have overvundet Coronaen og er ved at komme på 

plads i ”den gamle gænge” igen. Vi ved det er svært, men vi håber for jer at det lykkes. HUSK 

at KS gerne vil hjælpe jer med div. udfordringer. 

I hvert tilfælde vil vi ønske jer alle et godt efterår med mange gode arrangementer og 

oplevelser. 

Ilse 

Tlf. 28 21 52 92 

 

Genstart dagen den 4. september 

Som vi annoncerede både i lokalavisen og ved mails afholdt KS og nogle af de andre 

foreninger indenfor aftenskoler og idræt nogle arrangementer rundt i kommunen. Kulturelt 

Samråd og spejderne valgte at afholde dagen på Furesøbad. 

Vi er glade for at alle tog rigtig godt imod de fine musikalske indslag der gjorde dagen særlig 

festlig i det gode vejr. Men vi har også lyttet til de foreninger som ikke synes, de fik det ud af 

dagen de havde håbet på.  

Vi har fået både skriftlige og mundtlige tilbagemeldinger, og disse vil vi gerne dele med jer: 

Allerede den 14. april ”brød et enigt Folkeoplysningsudvalg ud i jubel” over at alle foreninger 

skulle holde en særlig festlig Genstartsdag. Man enedes om at dagen skulle være den 4. 

september og også kommunen skulle bidrage.  

Men ak – det var svært at få alle fire (idræt, kultur, spejder og aftenskoler) til at komme i 

gang. Fra kulturens side forsøgte vi at kontakte de kulturelle foreninger via Nyhedsmailen og 

personlige mails. Vi var også så heldige at Jazzklubben fik bevilget 25.000 fra puljen ”Vores 

Furesø” til koncerten med Trypical Cumbia. 

Nogle foreninger meldte sig heldigvis på banen. Desværre – den 6. juni meddelte 

Forvaltningen os at man kunne støtte med 50.000 til PR, men ellers måtte vi ”klare os selv”. 

Det var lidt en streg i regningen for med bedre støtte fra forvaltningen havde vi haft bedre 

mulighed for at koordinere de forskellige events ligesom vi kunne have ønske os en bedre 

styring af arbejdsgrupperne fra kommunens side.  

På sidste møde i Kulturelt Samråd og også meddelt Folkeoplysningsudvalget har vi 

konkluderet: 

1. Foreningerne skal inddrages meget tidligt i forløbet 

2. Det var fint med musik, men der skal også være pauser indimellem hvor foreningerne kan 

tale med de besøgende 

3. Furesøbad er et godt sted, hvis vejret er godt 

4. Der skal ikke informeres via hjemmeside, men direkte til foreningerne 

5. Der skal være mere information om arrangementet i/på medierne 

6. Fremover afholder vi kun arrangementer som dette for vores egne kulturelle foreninger 

STOR TAK til de foreninger der deltog – og også tak til de personer i Forvaltningen som også 

hjalp. 
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BUDGET 2022-23 

Kommunens Budget for det kommende år er faldet på plads. Det betyder desværre at der ikke 

er penge/puljer til de frivillige kunst- og kulturforeninger. Kulturelt Samråd har sammen med 

vores 3 samarbejdspartnere i Folkeoplysningsudvalget indsendt nedenstående svar og ønske 

om penge/pulje m.m. til Kunst og kultur.   

 

Høringssvar vedr. Furesø Kommunes forslag til BUDGET 2022  

Historisk tilbageblik  

Lige siden kommunesammenlægningen har der de fleste år været besparelser på det 

folkeoplysende område. Og ikke et eneste år har der været budgetudvidelser.  

De seneste år har der været vedtaget besparelser, som ikke er blevet realiseret, hvorfor de er 

taget under Folkeoplysningsudvalgets ”ramme”, som derved at blevet gradvis udhulet. 

Kulturpulje  

En af de gennemførte besparelser var da det politisk blev besluttet at fjerne kulturpuljen i 

Folkeoplysningsudvalget. Hidtil havde der været to puljer for Kultur og for Idræt (der også 

dækkede spejdere). Begge puljer var allerede blevet reduceret. Derfor har der ikke været 

noget øremærkede puljemidler til kulturen de seneste 6 år.  

Coronaen har lært os at kulturoplevelser ligesom andre aktiviteter sammen med andre 

mennesker er vigtige for livskvaliteten, og i disse år hvor politikerne også mener de frivillige 

skal stå til rådighed med deres hjælp, må det være helt på sin plads at kulturforeningerne nu 

også får andel i de kommunale midler.  

Vi ønsker en pulje til “kunst og kultur”, som disponeres af Folkeoplysningsudvalget - for det er 

her kulturens egne repræsentanter kan være med til at vurdere og tildele penge, baseret på 

ansøgninger fra foreningerne på samme måde som idrætspuljen. Midlerne i puljen skal ikke 

være til finansiering af driftsaktiviteter, men til særlige forhold/udvikling mm.  

Foreningerne mener også det skal være en pulje udelukkende til “kunst-og kultur”, adskilt fra 

puljen i “vores Furesø” (uddelt af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget – det politiske udvalg), 

som kan uddeles til alle borgere, foreninger mm., og disponeret af Udvalget for KFI området.  

Det er derfor forenings repræsentanternes forslag, at:  

• Furesø Kommune i budget 2022 afsætter et beløb svarende til 200.000 kr. til en 

Kultur/kunst pulje i regi af Folkeoplysningsudvalget.  

I de senere år har vi set et stigende behov for vedligeholdelse af de lokaler, 

foreningerne bruger. Derfor har vi også ønsket: 

Vedligeholdelsespuljen  

Denne pulje blev tidligere sparet væk, men blev siden genskabt med et budget reduceret til 

300.000 kr. Det viste sig imidlertid at behovet for denne pulje er meget stort. I forbindelse 

med disponering af de 300.000 kr. i 2021 var der ansøgninger svarende til samlet beløb på 

over 650.000 kr.  

Det er foreningernes vurdering, at de bevillinger der er givet til konkrete projekter over årene, 

er kraftigt medvirkende til at undgå forfald konkrete steder i de forskellige lokaliteter. I den 

seneste SDU undersøgelse, som Folkeoplysningsudvalget har fået lige op til FOU mødet den 

13. september, er der eksempler på forslag, som naturligt kunne være en del af 

ansøgningerne til denne pulje. 

Det er derfor forenings repræsentanternes forslag, at:  
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• Furesø Kommune i budget 2022 afsætter et beløb svarende til 600.000 kr. til 

vedligeholdelsespuljen i regi af Folkeoplysningsudvalget. Det vil være en udvidelse af 

budgettet med 300.000 kr. fra de nuværende 300.000 kr.  

 

Hædring af de frivillige 

Frivillighed – Kommunens Plan 2030  

Det er blevet sagt og skrevet utallige gange fra kommunens (Byrådets) side, at man frem mod 

2030 vil inddrage frivillige i forskellige kommunale opgaver i stort omfang. Det er jo så 

ressourcer, der skal ”trækkes” ud af foreningslivet. Det vil derfor være rimeligt, at kommunen i 

en rimelig udstrækning ”kompenserer” foreningslivet for dette bidrag.  

Det er derfor forenings repræsentanternes forslag, at:  

• Furesø Kommune i budget 2022 forøger puljen til aktivitetstilskud med ikke under 

250.000 kr.  

Fest for de frivillige  

Det er allerede kort efter kommunalvalget i 2017 blevet aftalt med toppolitikere i kommunen – 

ikke mindst borgmesteren – at det er af afgørende betydning for kommunen, at vise 

taknemlighed og anerkendelse over for de mange, mange frivillige, som hele det lokale 

foreningsliv er baseret på – et foreningsliv, som er en forudsætning for realisering af 

kommunens Plan 2030.  

Derfor er det det samlede folkeoplysende foreningslivs indstilling, at:  

• der årligt skal afsættes 300-400.000 kr. til en ”Fejring af de Frivillige” i lighed med flere 

af vores nabokommuner. Der lægges fra FOU op til, at det kan være en samlet fest 

med mange frivillige som deltagere, der kombineres med overrækkelse af diverse 

priser. Om fejringen fremadrettet skal have netop den form, bør drøftes og aftales i 

Folkeoplysningsudvalget. Det væsentlige er, at politikerne afsætter det nævnte beløb, 

så det ikke tages fra det øvrige budget på Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet.  

Kulturelt Samråd håber at vores politikere – også i dette valgår – kan se, at det 

lokale kunst- og kulturområde ikke bare skal lægges i ”syltekrukke”, men tages 

alvorligt. 

 

 

Talenter og ildsjæle hyldes på trods 

Torsdag den 14. oktober kl. 17 uddeler Udvalg for kultur, fritid 

og idræt talentprisen for unge og kulturprisen 2021, på trods 

af svære vilkår for kultur- og idrætslivet i det forgangne år 

14. oktober kl. 17-18 

Talentprisen 

Talentprisen gives til unge talenter fra 13 til 19 år, der har 

markeret sig stærkt inden for kultur- eller idrætslivet. Se de 6 

nominerede unge talenter her: 

https://www.furesoe.dk/oplevelser/kunst-og-kultur/prisuddelinger/priser-paa-trods-

2021/talentprisen-paa-trods-2021/ 

 

https://www.furesoe.dk/oplevelser/kunst-og-kultur/prisuddelinger/priser-paa-trods-2021/talentprisen-paa-trods-2021/
https://www.furesoe.dk/oplevelser/kunst-og-kultur/prisuddelinger/priser-paa-trods-2021/talentprisen-paa-trods-2021/
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Kulturprisen 

Kulturprisen gives til en ildsjæl, der har sat sit præg på kommunens kulturelle liv til glæde for 

borgere. Indstillingerne viser en fin alsidighed i alder og aktivitet. 

Se de 5 kandidater her: 

https://www.furesoe.dk/oplevelser/kunst-og-kultur/prisuddelinger/priser-paa-trods-

2021/kulturprisen-paa-trods-2021/ 

Sted: Anaïs Kulturcafé, Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum 

 

 

Blixen Klub Furesø 

Vi tilbyder aktiviteter for kvinder 60+ bosiddende i Furesø 

Kommune. Vi henvender os til kvinder 60+, som ønsker 

inspiration til et aktivt seniorliv gennem socialt samvær, foredrag 

og udflugter med mere. Netværket bygger på frivillighed, fællesskab og respekt for hinanden. 

Blixen Klub Furesø er en af efterhånden mange Blixen-klubber på Sjælland. Vi bruger navnet 

Blixen Klub, fordi vi er inspireret af den verdenskendte danske forfatter Karen Blixen, som med 

værdier som handlekraft, uafhængighed, feminisme, spiritualitet og fantasi er en stor 

inspiration for mange. 

Blixen Klub Furesø er ikke en læsekreds, men et socialt netværk med spændende oplæg, så du 

får noget med hjem. Selvfølgelig kommer vi også til at høre om Karen Blixen undervejs. 

Læs mere her: https://blixenklub.dk/furesoe/ 

 

 

HIGH FIVE●FIVE 

High Five●Five er et netværk for seniormænd +55. Vi mødes til 

foredrag, diskussion og socialt samvær sidste mandag i hver måned 

kl. 14-16 i Stien Kultur- og Aktivitetscenter i Farum. Vi er nysgerrige 

på emner om kultur og samfundsforhold, men vi mødes også til en 

god gåtur eller museumsbesøg mv. 

Læs mere her: https://www.frivilligfuresoe.dk/aktiviteter-tilbud/high-

fivefive 

Mandag d. 25. oktober kl. 14-16 

Flyvekontrol – Luftens politi 

Mogens Houman fortæller om flyvekontrol og Værløse kontroltårn. 

Sted: Stien Kultur- og Aktivitetscenter, 3520 Farum         Pris: 20,- kr. 

Naturvidenskabelige foredrag 

I samarbejde med Furesø Bibliotek og Farum Kulturhus inviterer High Five også til 

livestreaming af naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus Universitet i de kommende måneder. 

Foredragene er ikke offentligt tilgængelige på nettet – hverken mens de afvikles eller 

efterfølgende. At opleve dem via livestreaming er en eksklusiv begivenhed. 

Se programmet her: https://ofn.au.dk/sted/343/ 

 

https://www.furesoe.dk/oplevelser/kunst-og-kultur/prisuddelinger/priser-paa-trods-2021/kulturprisen-paa-trods-2021/
https://www.furesoe.dk/oplevelser/kunst-og-kultur/prisuddelinger/priser-paa-trods-2021/kulturprisen-paa-trods-2021/
https://blixenklub.dk/furesoe/
https://www.frivilligfuresoe.dk/aktiviteter-tilbud/high-fivefive
https://www.frivilligfuresoe.dk/aktiviteter-tilbud/high-fivefive
https://ofn.au.dk/sted/343/
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Jonstrupsamlingen 

Ny særudstilling i Jonstrupsamlingen: Se, lær og forstå – Om 

anskuelsesundervisningen og dens tavler. 

Kom og se de smukke anskuelsestavler og lær historien bag dem 

at kende. Udstillingen kan ses første søndag i hver måned og i 

efterårsferien 18.-22. okt. Kl. 14:00 – 16:00 eller efter aftale. 

Sted: Jonstrupsamlingen, Jonstrupvej 288. Bygning E, 1. sal, 

Værløse. http://jonstrupsamlingen.dk/ 

 

Efterårsferien 18. - 22. okt. 2021 kl. 14:00 – 16:00   

Tag familien med i Jonstrupsamlingen 

Løs quizzer og opgaver som i 1950’ernes skole og gå på jagt i den 

nye særudstilling om anskuelsestavler og i selve 

Jonstrupsamlingen. 

Sted: Jonstrupsamlingen, Jonstrupvej 288. Bygning E. 1. sal, 

Værløse. http://jonstrupsamlingen.dk/ 

 

Søndag 7. november 2021 kl. 14:00-16:00 

En tidsrejse i Jonstrups gymnastikhistorie 

Kvindeidrætspioner Birgit Trier Frederiksen, mangeårig idrætslærer ved 

Jonstrup Statsseminarium i Lyngbytiden, fortæller om fagets udvikling 

fra militaristisk gymnastik i 2. halvdel af 1800-tallet til 1970’ernes 

levende idrætsmiljø. 

Sted: Jonstrupsamlingen, Jonstrupvej 288. Bygning E, stuen, Værløse. 

http://jonstrupsamlingen.dk/ 

Søndag 5. december 2021 kl. 14:00-16:00 

Julestue i Jonstrupsamlingen 

Samlingen indbyder til julehygge for store og små med oplæsning af 

julehistorie og fortællinger om livet ved seminariet i gamle dage mm. 

Sted: Jonstrupsamlingen, Jonstrupvej 288. Bygning E, 1. sal Værløse. 

http://jonstrupsamlingen.dk/ 

 

 

Nordsjællands Frivilligcentre 

Frivilligcentrene i Nordsjælland er gået sammen i et nyt kursus 

fællesskab. Der er udarbejdet et fælles kursusprogram for efteråret 

2021. 

Frivilligcenter Furesø er en del af det samarbejde, og frivillige fra 

Furesø uanset foreningstype kan deltage i kurserne. Kurserne fyldes 

efter først til mølle-princippet. Læs mere om kurserne og tilmeld her: 

https://faelleskursernordsjaeland.nemtilmeld.dk 

 

 

http://jonstrupsamlingen.dk/
http://jonstrupsamlingen.dk/
http://jonstrupsamlingen.dk/
http://jonstrupsamlingen.dk/
https://faelleskursernordsjaeland.nemtilmeld.dk/
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Rock på Ellegården - Sidste fredag i måneden 

Route 66 har de sidste 27 år arrangeret rockkoncerter for 

det modne publikum på Ellegården med mulighed for dans 

til musik fra 1960’erne og fremefter.  

Generelt gælder for vores arrangementer at musikken 

spiller fra kl. 20:30 til 00:30.  

Prisen for arrangementet er kr. 100 for medlemmer og 140 for ikke-medlemmer som betales i 

døren, hvor man også kan købe et års medlemskab for kr. 100. 

Programmet for den kommende sæson er: 

29.10.2021        Gas´n Roll 

26.11.2021        Group Next Door 

28.01.2022        Bobby Molino 

25.02.2022        Dreamers 

25.03.2022        Great Pretenders & The Ragtops 

29.04.2022        Roosters 

20.05.2022        Smokie Jam 

Mobilepay kan anvendes, men ikke Dankort. 

Adressen er Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum 

Nærmere information findes på www.farums60erklub.dk 

Løbende opdateringer via vores facebook gruppe/side: 

https://www.facebook.com/route66farums60erklub 

 

Teatergruppen Syvstjernen 

Tilmelding senest 31. oktober! 

Se dit barn stråle fra scenen! 

Teatergruppen Syvstjernen er Furesøs største og sjoveste familie teaterprojekt, hvor en stor 

gruppe elever og forældre fra alle Furesøs skoler hvert forår opfører et teaterstykke på 

Syvstjerneskolens store teaterscene, med masser af skuespil, sang og dans. 

Det er primært for elever i 2.-9. klasse plus deres forældre, men andre kan også være med. 

Vi har ingen auditions! Alle får lov at være med! 

I skal tilmelde jer nu, da vi er i gang med at skrive det nye 

manuskript, hvor dem, der vil stå på scenen, får en rolle 

skrevet specielt til dem. 

Vær med til et uforglemmeligt og lærerigt forår, hvor vi 

har fast øveaften hver onsdag aften fra starten af januar, 

samt nogle weekendtimer indtil premieren på vores 30 års 

jubilæumsforestilling den 25. marts og to forestillinger den 

26. marts 2022. 

I skal tilmelde jer på https://teatergruppen.dk/. Gør det med det samme. 

I er velkommen til at ringe til vores formand, Henrik Brix Kronborg, på tlf. 26 14 15 81 eller til 

Tue Bertelsen på tlf. 40 84 75 35 og høre nærmere. 

Foto: Privatfoto taget af Flemming Simonsen, 2014. 

http://www.farums60erklub.dk/
https://www.facebook.com/route66farums60erklub
https://teatergruppen.dk/
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Værløseegnens Historiske Forening 

 

Søndage kl.10-12 

Kend din egn-morgenture i skoven, se hvor og hvornår på hjemmesiden 

https://vaerloesehistorie.dk 

 

Søndag d. 24. oktober kl. 14:00 

En ulden affære 

Foruden diverse almene, men vigtige oplysninger om får og uld, så 

kommer der også rigtig mange historier, der gør det muligt at spinde 

en interessant ende om emnet. 

Der er nemlig mange spændende ting at berette, som f.eks. 

• Under hvilke omstændigheder fandt man egentlig 

Baldisholtæppet? 

• Hvor længe er et lam egentlig et lam? 

• Hvad er spindesiden? 

• Hvordan var det nu med familiens sorte får? (en lidt udvidet historie) 

Vi kommer vidt omkring – og kan også undre os over, at nogle får på en fjern skotsk ø er 

blevet mindre trods et bedre klima for dem??? Conny Laustsen fortæller om en ulden affære. 

Sted: Mosegården, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse 

https://vaerloesehistorie.dk 

Søndag d. 14. november kl. 14:00 

Dagligt liv i bondehjemmet for 200 år siden 

Med udgangspunkt i eksempler på almueting fortæller Erni Lundberg om, 

hvordan man i høj grad lavede alting selv, og hvordan det åbne ildsted var 

den universelle varmekilde til madlavning, opvarmning og andre gøremål. 

Sted: Mosegården, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse 

https://vaerloesehistorie.dk 

 

Søndag d. 28. november kl. 13-16 

Julecafé 

Vi holder julecafé i stuehuset med glögg og æbleskiver. Vi bager og sylter 

ikke i år, men vi har samlet de gamle opskrifter, som vi sætter til salg. For 

de voksne bliver der en lille quiz, og for børn og barnlige sjæle laver museet 

nisseundervisning. 

Sted: Mosegården, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse 

https://vaerloesehistorie.dk 

 

Søndag d. 12. december kl. 13:00 

Ekstraordinær generalforsamling 

 

https://vaerloesehistorie.dk/
https://vaerloesehistorie.dk/
https://vaerloesehistorie.dk/
https://vaerloesehistorie.dk/


 

Kulturelt Samråd Furesø Nyhedsbrev oktober 2021 Side 8 af 13 

Søndag d. 12. december kl. 14:00 

Gadekærshuset og dets flytning 

Tove Jensen fortæller om, hvordan Gadekærshuset blev nedtaget sten 

for sten for senere at blive genopført bag Mosegaarden. Arbejdet var 

tilligemed en arkæologisk undersøgelse. 

Sted: Mosegården, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse 

https://vaerloesehistorie.dk 

 

 

Skovhuset Kunst & Natur 

Skovhuset viser kunst om både naturens healende indflydelse og om klima 

Indtil 7. november 

I Skovens Dybe Stille Ro 

Skovhuset Kunst & Natur fortsætter sit fokus på vores 

forhold til naturen set gennem kunstens fængslende og 

idérige udtryk. Kom på besøg og se udstillingen "I Skovens 

Dybe Stille Ro", som vises frem til 7. november.  

I udstillingen deltager seks kunstnere, som gennem 

forskellige kunstneriske medier og udtryksformer griber fat 

i naturens poetiske, healende og meditative indflydelse. 

Ligesom den folkekære sang som titlen er taget fra, er 

udstillingen et stemningsbillede, der gemmer på fortællinger om naturens indvirkning på os 

mennesker og vores behov for at færdes i den. De deltagende kunstnere er Marianne 

Grønnow, Annette Holdensen & Jette Mellgren, Eva Koch, Britt Smelvær og Herman de Vries. 

Billede: Marianne Grønnow, Walden Pond, fra udstillingen I Skovens Dybe Stille Ro, Skovhuset 

Kunst & Natur, 2021 

 

Fra 20. november 

Naturen, det billige skidt 

Vær også med når Skovhuset fra 20. november viser udstillingen ”Naturen, det billige skidt”. 

Denne gang tager vi fat på behovet for at passe på vores natur og nødvendigheden af 

bæredygtighed og miljøbeskyttelse i forhold til de accelererende klimaændringer. Det er et 

emne, hvor mange kunstnere tidligt har været pionerer, og hvor vi mere end nogensinde har 

brug for at lade os engagere og tage aktiv handling. Med Bigert & Bergström, Jesper Dalgaard, 

Olafur Eliasson, Ilkka Halso og Andreas Schulenburg. 

Vær opmærksom på, at Skovhuset har ændret sine åbningstider. Fremover har vi 

åbent onsdag, lørdag og søndag kl. 12-16. 

Læs mere her: https://www.skovhus-kunst.dk/udstillinger 

Sted: Skovhuset Kunst & Natur, Ballerupvej 60, 3500 Værløse. 

 

https://vaerloesehistorie.dk/
https://www.skovhus-kunst.dk/udstillinger
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Visens Venner Furesø 

Fredag den 12. november kl. 18:30 

Sort og hvidt 

En viseaften hvor fællessang igen bliver en del af fornøjelsen, 

og hvor det vil vise sig, hvad der kan vristes ud af emnet i 

form af sangtekster. Der findes som bekendt mængder af 

smukke hvide blomster, ligeledes både hvide og sorte fugle. 

Om der vil dukke en hvid dame op, kan vanskeligt siges på 

forhånd, men en dame i sort kan i hvert fald Evert Taube 

levere. Om hun vil danse med sorte Rudolph og eventuelt 

skabe sorte silhuetter må tiden vise. 

Sort arbejde og hvidvask er ikke noget man snakker om, men 

måske én vil synge om det.  Se mere på www.visensvennerfuresoe.dk 

Bordbestilling og nærmere oplysninger: 44 95 05 55. 

Arrangør: Visens Venner Furesø 

Sted: Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum 

 

 

Farum Sogn 

https://www.farumsogn.dk/ 

Søndag 10. oktober 2021 kl. 16:00 

Koncert og performance: ”Ilden og 

sjælen” 

Stavnsholtkirken åbner dørene for en performance med titlen ”Ilden og sjælen”, hvor vi skal 

høre ord og jazz. 

Det er jazzduoen Thomas Frylund (trompet) og Hasse Poulsen (guitar) og sognepræst Xenia 

Dalsgaard fra Søllerød Kirke, der har sammensat et program af sange og tekster over temaet 

håb. Med udgangspunkt i musik lige fra Armstrong og Dylan til Beethoven trækkes der tråde til 

Bibelen, og til senere tiders digte og litteratur. 

Sted: Stavnsholtkirken, Stavnsholtvej 25, 3520 Farum 

 

Søndag 17. oktober 2021 kl. 10:00 - 11:00 

Kantategudstjeneste i Farum Kirke med Telemanns "Du Gott der 

Hoffnung erfülle Euch" 

Kantategudstjeneste i Farum Kirke med Telemanns "Du Gott der Hoffnung erfülle Euch" (fra 

1717). Farumkirkernes kammerkor Convivium medvirker sammen med organist Troels Roland 

i denne festlige kantate fyldt med toner af håb.  

En kantate er et korværk, skrevet til brug i en (fest)gudstjeneste. Medlemmer af kammerkoret 

Convivium opfører kantaten fra 1717, der indtil for nylig var tilskrevet Johann Sebastian Bach. 

Teksten er hentet fra Romerbrevet: "Håbets Gud fylde jer med glæde og fred". Prædikant er 

Jan Asmussen. 

Sted: Farum Kirke, Kålundsvej 33, 3520 Farum 

 

http://www.visensvennerfuresoe.dk/
https://www.farumsogn.dk/
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Mandag 25. oktober 2021 kl. 19:30 

Huun-Huur-Tu: Hypnotisk strubesang fra mongolsk tradition 

Ved denne koncert i Stavnsholtkirken kan man høre en helt 

usædvanlig form for sang, når vi får besøg af det sibiriske 

ensemble Huun-Huur-Tu. 

Huun-Huur-Tu er kendt for en særlig form for strubesang, 

som er udviklet som kultisk sang i Østen. Til tider dramatisk 

og voldsom, til tider helt tyst og meditativ.. Sangteknikken 

muliggør, at en person kan synge flere toner samtidig, og 

ensemblet arbejder også med overtonesang. Musikerne supplerer deres utrolige 

vokalharmonier med traditionelle håndbyggede instrumenter; helt specielle 

strygeinstrumenter, shamanske trommer, mundharpen ‘khomus’ og hestehove, der benyttes 

som slagtøj. Det hele kombineres med elektroniske lydflader.  

Gruppen har bl.a. spillet med amerikanske avantgardekunstnere som Frank Zappa, Ry Cooder 

og Kronos Kvartetten.  

Arrangementet gennemføres i samarbejde med Kulturhuset Galaksen, og der tages derfor 

undtagelsesvis entré ved denne koncert. 

Billetter à 100 kr. skal bestilles via Galaksens hjemmeside: 

https://galaksen.dk/program/huun-huur-tu/ 

Bestil gerne i god tid - der bliver rift om pladserne ved denne koncert! 

Sted: Stavnsholtkirken, Stavnsholtvej 25, 3520 Farum 

 

Tirsdag 26. oktober 2021 kl. 17:00 - 18:30 

Spaghettigudstjeneste 

Alle børn og barnlige sjæle inviteres til spaghettigudstjeneste i Stavnsholtkirken. Hvis du og 

dine børn er glade for sang, lege og mad, så er det måske noget for jer? 

Vi skal høre en god historie, synge sammen og lave rytmik og andre skøre påfund.  

Efter gudstjenesten spiser vi en gang god og børnevenlig mad og hygger, snakker og leger 

sammen.  

Aftenen slutter cirka klokken 18.30, så der er tid til at komme hjem og få børnene puttet.  

Tilmelding til spisning: 

Af hensyn til madlavning, bedes man tilmelde sig spisning senest samme dag kl. 12:00 på 

telefon 70 27 25 85. 

Har du ikke nåede at tilmelde dig, så kom alligevel - vi laver ekstra mad! 

Sted: Stavnsholtkirken, Stavnsholtvej 25, 3520 Farum 

 

Torsdag 28. oktober 2021 kl. 16:30 

Torsdagsmøde: Søren Ulrik Thomsen 

Søren Ulrik Thomsen vil læse op af sin bog, EN HÅRNÅL KLEMT INDE BAG PANELET. 

Bogen består af korte tekster om tiden, der både forsvinder bagud og flygter fremover. Tekster 

fulde af sansninger, stemninger og iagttagelser. Fra det essayistisk reflekterende til 

erindringshistorier og prosadigte. Fra det rå til det rørende. Om ikke at lade fortiden stivne til 

https://galaksen.dk/program/huun-huur-tu/
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klichéer og om at forholde sig kritisk til nutiden og samtidig insistere på sin principielle 

optimisme. 

Efter oplæsningen vil der være mulighed for kommentarer, spørgsmål og diskussion. 

Torsdagsmøderne finder sted i Stavnsholtkirken den sidste torsdag i hver måned bortset fra i 

sommermånederne og december. 

Sted: Stavnsholtkirken, Stavnsholtvej 25, 3520 Farum 

 

Søndag 31. oktober 2021 kl. 11:45 

Søndagsmatiné: Tenoren Mathias Hedegaard i selskab med pianisten 

Tove Lønskov 

Søndagsmatinéen finder sted i Præstegårdslængerne ved Farum Kirke og begynder lige efter 

kirkekaffen. Vi skal opleve tenoren Mathias Hedegaard i selskab med pianisten Tove Lønskov. 

Duoen vil præsentere et koncertprogram med lieder af Franz Schubert. En skøn duo, som i år 

modtog P2-prisen for årets indspilning af Schuberts Winterreise. 

Sted: Præstegårdslængerne v. Farum Kirke, Kålundsvej 33B, 3520 Farum 

 

Tirsdag 2. november 2021 kl. 19:00 - 22:00 

Foredrag v/Esther Kjeldahl i Stavnsholtkirken 

Esther Kjeldahl er glødende klimaaktivist, initiativtager til 

Den Grønne Studenterbevægelse, forfatter, flittig debattør og 

kronikør i klimadebatten. 

Esther Kjeldahl er klimaaktivist og 27 år. I 2020 udgav hun 

sin bog "Vi er sammen om at mærke det. Sådan finder du 

styrke, selvtillid og fællesskab i klimakampen". Bogen er en 

opmuntring til unge i hendes egen generation til at holde 

håbet levende i en dystopisk tid. 

Sted: Stavnsholtkirken, Stavnsholtvej 25, 3520 Farum 

 

Lørdag 6. november 2021 kl. 16:00 - 17:00 

Koncert: Duo Diagonal 

Stavnsholtkirken åbner dørene for koncert med Duo Diagonal, 

som består af akkordeonisten Adam Ørvad og cembalisten Anka 

Zlateva.  

En meget usædvanlig kombination af instrumenter, og derfor 

består en stor del af duoens repertoire af musik, der er skrevet 

eller bearbejdet direkte til dem.  

De to musikere danner også par i hverdagen, og de har netop 

udgivet en cd, ANYTIME, hvor også deres datter Gergana Maria 

Ørvad medvirker som sanger i nogle originale folkemelodier fra 

Bulgarien, som duoen selv har arrangeret. Ved denne koncert 

spiller de alle tre sammen uddrag fra deres nye cd. Det bliver et blandet program med både 

gammelt og nyt - musik af bl.a. Buxtehude, Bernstein, Axel Borup-Jørgensen, Jexper Holmen 

og - Hanne Ørvad, som er bedstemor til den unge sangerinde. Så det bliver på mange måder 

en ægte ‘familiekoncert’!  
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Der er fri entré. Koncerten arrangeres af Farum Sogns Koncerter i samarbejde med spil Dansk 

i Furesø 2021.  

Sted: Stavnsholtkirken, Stavnsholtvej 25, 3520 Farum 

 

Fredag 12. november 2021 kl. 14:30 

Kaffesamvær i Den fredede Længe 

Den anden fredag i måneden indbydes til hyggeligt kaffesamvær i Den fredede Længe ved 

Farum Kirke. 

Kaffesamvær byder på oplæsning af en historie, referat af en aktuel artikel eller oplæg om et 

aktuelt emne. Under de enkelte datoer i kalenderen til højre kan man se hvem, der kommer på 

besøg. 

Efter oplægget er der fri snak ved bordene om emnet – eller om andre ting, der optager 

sindene. Måske kan man træffe mennesker, man ikke har mødt i lang tid eller lære nogle nye 

at kende. 

På et tidspunkt kommer der kaffe, te og lækkert hjemmebag på bordene. Der bliver også tid til 

at synge nogle sange og salmer, der passer til dagen, vejret og årstiden. 

"Velkommen til alle interesserede”, lyder det fra frivilliggruppen, der står bag Kaffesamvær. 

Der kan bestilles kirkebil på Farum kirkekontor på tlf. 70 27 25 85 hverdage 9.00 til 13.00. 

Sted: Den fredede længe v. Farum Kirke, Kålundsvej 33A, 3520 Farum 

  

Søndag 21. november 2021 kl. 11:45 

Søndagsmatiné: Sopran Sofie Elkjær Jensen, tenor Morten Grove 

Frandsen og pianist James Sherlock 

Efterårets sidste søndagsmatiné finder som sædvanlig sted i Præstegårdslængerne ved Farum 

Kirke. 

Denne koncert bliver med to operasolister fra Det Kgl. Teater, sopranen Sofie Elkjær Jensen og 

kontratenor Morten Grove Frandsen. De bliver akkompagneret af pianist og dirigent James 

Sherlock og vil ved koncerten præsentere et blandet program af opera og lieder. 

Sted: Præstegårdslængerne v. Farum Kirke, Kålundsvej 33B, 3520 Farum 

 

Onsdag 1. december 2021 kl. 19:00 i Farum Kirke 

Håb: En aften med bibelske tekster om håb 

En aften med bibelske tekster om håb v/ Jan Asmussen og Kristoffer Hjorth Kruse 

Håbstekster spiller en vigtig rolle i hele bibelen. Evangeliet, som jo betyder "godt budskab", 

går slet og ret ud på at tænde håb i mørket og dødens skygge. Jan lægger nogle håbstekster 

frem fra Det Gamle Testamente, og Kristoffer trækker linjer af håb i evangelierne og brevene 

af Paulus. Vi indleder aftenen med at synge et par adventssalmer, hvor håbet kommer til orde. 

Sted: Farum Kirke, Kålundsvej 33, 3520 Farum 
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Søndag 12. december 2021 kl. 16:00 i Farum Kirke 

Grimeland Trio: Julekoncert 

Der inviteres til julemusik med Grimeland Trio i Farum Kirke. 

Grimeland Trio består af Hilde Gjermundsen (sopran), 

Aleksandra Vagner (alt) og Gaute Grimeland (tenor). Gaute 

har sunget tenor i Farum Kirkes kor i mange år. Han skriver 

også musik og tekst til egne salmer og sange, og det får vi 

også eksempler på i dette juleprogram sammen med hans 

vokaltrio. Der bliver også plads til kendte og elskede julesange fra Norge, Danmark og 

England, alt i originale arrangementer. 

Sted: Farum Kirke, Kålundsvej 33, 3520 Farum 

 

Søndag 19. december 2021 kl. 19:30 

Convivium: Julekoncert 

Fjerde søndag i advent synger vi julen ind i Stavnsholtkirken sammen med vores kor 

Convivium (bemærk tidspunktet!). 

Det sker i et program med klassiske julemusik fra Danmark og fra England – kendte danske 

julesalmer veksler med engelske Christmas Carols og jule hymner. 

Sted: Stavnsholtkirken, Stavnsholtvej 25, 3520 Farum 

 

 

Næste nyhedsbrev 

Næste nyhedsbrev sendes medio november og vil indeholde ting, der sker november til januar. 

Deadline for input om jeres arrangementer i november til januar er fredag den 12. 

november. Og det skal sendes til nyhedsbrev@furesoekultur.dk 

Venlig hilsen Redaktionen, nyhedsbrev@furesoekultur.dk 

Ilse Schødt og Tue Bertelsen 

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet på vores hjemmeside 

furesoekultur.dk. 
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