Kulturelt Samråd Furesø
Nyhedsbrev november 2021
Kære Kulturelle Foreninger
Så nåede vi til sidste nyhedsbrev i 2021. Og vi vil derfor ønsker jer alle en rigtig hyggelig jul
og alt godt i det nye år med et godt gensyn til Kulturelt Samråds repræsentantskabsmøde
torsdag den 24. februar kl. 19 på Stien i lokale 8.

Vi forestiller os at vi på repræsentantskabsmødet vil præsentere en kulturel forening med lidt
underholdning. Vi er meget modtagelige for ideer, så hvis jeres forening har en idé, hører vi
meget gerne fra jer.
Vi har nok alle haft vores forventninger og ønsker til lokalvalget, men desværre kan vi ikke i
skrivende stund fortælle, hvem der bliver formand og medlemmer af det politiske udvalg KFIU.
Det vi kan fortælle, er at vi vil tage en stor snak med KFIU omkring ”armslængdeprincippet” i
det nye år, så det bliver et fremherskende princip for vores kultur i Furesø.
Den årlige opkrævning til Kulturelt Samråd på 100 kr. udsender vi lige først i det nye år.
Mange julehilsener
Kulturelt Samråd, Furesø
Tlf. 28 21 52 92

Azurmalerne
Fra 20. november

Billeder inspireret af Kirker og Kirkegårde i Furesø
Kommune
Azurmalerne udstiller billeder inspireret af Kirker og Kirkegårde i
Furesø Kommune i Fløjgalleriet.
Udstillingen tages ned den 12. januar
Sted: Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum
http://azurmalerne.net/

Lørdag den 15. januar kl. 11:00

Malerier efter temaet Stilleben
Azurmalerne udstiller malerier efter temaet Stilleben med fernisering den 15. januar kl. 11 i
Fløjgalleriet og tages ned den 2. marts.
http://azurmalerne.net/
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Jonstrupsamlingen
Første søndag i hver måned

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 eller
efter aftale.
Sted: Jonstrupsamlingen, Jonstrupvej 288. Bygning E, 1. sal, 3500
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, 3500
Værløse.
http://jonstrupsamlingen.dk/

Søndag 9. januar 2022

”Nytårskur” i Jonstrupsamlingen
Kom og mød bestyrelsen og andre frivillige i samlingen til en snak om
samlingens aktiviteter nu og i fremtiden og se samtidig særudstillingen om de
smukke gamle anskuelsestavler og deres historie.
Sted: Jonstrupsamlingen, Jonstrupvej 288, Bygning E, 1. sal, 3500 Værløse.
http://jonstrupsamlingen.dk/

Farum Folkedansere
Mandag den 29. november kl. 19:30

Åben danseaften hos Farum folkedansere
Den sidste mandag hver måned er alle velkomne til at komme og prøve folkedans med
instruktør og levende musik.
Pris: 30 kr.
Sted: Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum
http://farumfolkedansere.dk/
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Lørdag den 11. december kl. 14:30-17:00

Farum Folkedansere holder Juletræsfest for alle
– 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 8. december til farumfolkedans@gmail.com
Sted: Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum
http://farumfolkedansere.dk/

Route 66
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:
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 https://farums60erklub.dk/
Løbende opdateringer via vores facebook gruppe/side:
https://www.facebook.com/route66farums60erklub
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Teatergruppen Syvstjernen
Tilmelding senest 15. december!

Hjælp Furesøs unge talenter ved at være sufflør for dem
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.
Tilmeldingen af skuespillere er nu stoppet.
Men vi har brug for et par ekstra sufflører.
Sufflørerne hjælper med replikkerne, og med at fange
tråden, hvis hukommelsen pludselig svigter. Vi bruger flere
sufflører, så man kan aflaste hinanden.
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 Tue Bertelsen på tlf. 40 84 75 35 og høre nærmere.
Foto: Privatfoto taget af Flemming Simonsen, 2014.

Værløseegnens Historiske Forening
Søndage kl.10-12
Kend din egn-morgenture i skoven, se hvor og hvornår på hjemmesiden
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. Olaf Faun, en børnebog, som Ib Friis har illustreret,
sælges også. En julegaveide.
Sted: Mosegården, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse
https://vaerloesehistorie.dk

Søndag d. 12. december kl. 13:00

Ekstraordinær generalforsamling
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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

Søndag 9. januar 2022 kl. 14:00

Kaj Øgaard Sørensen 100 år
Den 11. januar 2022 er det 100 år siden at Kaj Øgaard Sørensen blev
født. I den anledning vil John Mynderup fortælle om Kajs lange,
spændende og begivenhedsrige liv. Det sker i Kajs museum, hvor
maskinerne, som ”Kajs avis” blev trykt på, står. En gang i foråret vil der blive arrangeret en
tur til Hareskovby, hvor Kaj Øgaard Sørensen boede.
Sted: Mosegården, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse
https://vaerloesehistorie.dk

Mandag 24. januar kl. 19.00 i Satellitten

Foredrag om besættelsestiden
Niels B. Thomsen kommer ind på besættelsestidens mange
forandringer i Værløse – lige fra tyskernes angreb på flyvestationen til
de mange flygtninges ankomst og indkvartering.
Sted: Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse
https://vaerloesehistorie.dk

Skovhuset Kunst & Natur
Skovhuset viser kunst om både naturens healende indflydelse og om klima

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.
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Farum Sogn
https://www.farumsogn.dk/

Torsdag 25. november 2021 kl. 16:30

Gud og matematikken
Sognepræst Kristoffer Hjorth Kruses foredrag kommer til at forholde sig til
to spørgsmål.
Det første er, hvorfor matematikken er anvendelig til at beskrive verden
omkring os. De matematiske grundregler, hvis udformning er flere tusinde
år gamle, kan fortsat bruges til at beskrive stadigt mere komplekse
fænomener. Hvordan kan det være, at matematikken har den forklaringskraft? Det spørgsmål
blev i nyere filosofihistorie bragt på banen af Eugene Wigner i 1959, og vi vil fortsætte
undersøgelsen deraf.
Det andet spørgsmål er, hvorfor matematikken indeholder en bagvedliggende skønhed? Her vil
særligt Fibonacci-tallene og det gyldne snit være i fokus, da det repræsenterer en skønhed,
som vi mennesker intuitivt genkender.
Det overordnede spørgsmål vil så være, om matematikken blot er en herlig tilfældighed, som
vi kan glæde og undre os over? Eller er matematikken Guds eget sprog, hvorigennem vi
forstår verden?
Sted: Stavnsholtkirken, Stavnsholtvej 25, 3520 Farum

Søndag 28. november 2021 kl. 14:00 - 16:00

Adventsgudstjeneste for børn og voksne
Første søndag i advent markerer vi adventstiden med gudstjeneste i Farum Kirke ved Ulla
Salicath. Efter gudstjenesten går vi i stilhed ind i en granspiral i præstegårdslængerne og
tænder lys og tænker på adventstiden, der kommer.
Adventstiden er en dejlig tid, hvor lys tændes for at markere glæde og håb. Vi har brug for
ritualer, der både handler om den enkelte, men også om et større fællesskab.
Hver enkelt af os bærer et lys i et rødt æble ind i spiralens centrum og tænder det ved et lys i
midten af spiralen. Alle sætter deres lys i spiralen. Når lysene brænder smukt og stærkt, står
vi udenfor i skumringstimen og ser lysene brænde, mens der serveres varme drikke til alle
børn og voksne.
Sted: Farum Kirke, Kålundsvej 33, 3520 Farum

Tirsdag 30. november 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:
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Af hensyn til madlavning, bedes man tilmelde sig spisning på https://www.farumsogn.dk/
senest samme dag kl. 12:00.
Har du ikke nåede at tilmelde dig, så kom alligevel - vi laver ekstra mad!
Velkommen!
Sted: Stavnsholtkirken, Stavnsholtvej 25, 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

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
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Næste nyhedsbrev
Næste nyhedsbrev sendes medio januar og vil indeholde ting, der sker januar til marts.
Deadline for input om jeres arrangementer i januar til marts er fredag den 7. januar. 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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