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Det er en Dansker! – Debataften
Kulturelt Samråd Furesø inviterer til debat tirsdag den 22. november kl. 19.00 i Teatersalen,
Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum.
Kom og deltag sammen med skuespiller Flemming Jensen, direktør i Dansk Sprognævn Sabine
Kirchmeier og formanden for Furesø Ungeråd Muhammed Bektas

Hvorfor? Der er fuld gang i den offentlige mening om hvem der er danskere og hvad det vil sige
at være dansk. Medierne er fyldte med smagsdommere som dømmer alle andre end sig selv
uden for det gode selskab. Det er desværre ikke en debat der skaber større forståelse, mere
tillid eller glæde i livet.
Tværtimod. Der er kommet alt for meget nationalisme, mistro og selvgodhed. For stor ulighed.
For meget stress og utryghed. En angst for at blive taber som breder sig både blandt unge og
voksne. Der opstilles grænsevagter, nationale tests og teltlejre.
Kulturelt Samråd Furesø vil være med at sætte danskheden til debat. Vi vil gerne have et
Danmark præget af demokrati, lighed, kulturelle udfordringer og humor. Vi kan måske ikke gøre
alverden, men vil gerne gøre det vi kan.
Vi har inviteret 3 Furesø- borgere til at komme med hver deres bud på danskere og danskhed.
•
•
•

Skuespiller Flemming Jensen
Direktør i Dansk Sprognævn, Sabine Kirchmeier
Formanden for Furesø Ungeråd, Muhammed Bektas

Furesø rummer borgere fra over 100 forskellige nationer, vi har masser af erfaring med hvad
man kan og bør gøre for at skabe stærke fællesskaber sammen.
Alle er velkomne og der er gratis adgang.
Med venlig hilsen
Kulturelt Samråds bestyrelse
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Kulturguider – Red Barnet
Kulturelt Samråd Furesø finansierer Red Barnet Furesøs projekt ”Velkommen til Furesø” for
flygtningefamilier med børn. Det sker gennem bidrag fra Landsforeningen for Kulturelle Samråd.
Beskrivelsen nedenfor er skrevet af Victoria Johnson, Red Barnet Furesø

Lørdag den 5. november satte Farum Kulturhus ramme for at byde de
nye flygtningefamilier med børn i Furesø kommune velkommen. Der blev
leget, lavet mad og delt historier.
Mens de fleste vil huske lørdag d. 5. november som en kold og regnfuld
dag, er der en del, der vil huske den som en dag fyldt med smil og
varme. Udenfor i Farum Midtpunkt stirrede folk, der havde bevæget sig
ud i de tidligere formiddags timer stift ned i jorden, begge hænder fyldt
med indkøbsposer, i en lige linje væk fra menneskemylder og regn.
Lige ovre på den anden side blev en ganske anden historie skrevet. I
Farum Kulturhus blev der brygget kaffe, flyttet borde og gjort klar til at byde nye borgere
velkommen med god gammeldags dansk hygge. Familier, der havde krydset mange
landegrænser for at ende her i Danmark, krydsede lørdag formiddag endnu en grænse ved at
deltage i en helt fremmed kultur. Familier, der havde opholdt sig så lidt som tre måneder og
med meget begrænset kendskab til landet og sproget, gik ind med åbent sind og deltog aktivt i
det program, som Red Barnet og Furesø kommune havde sat for dagen – i samarbejde med
lokale danske børnefamilier.

Med hjælp fra en anden dansk familie der kunne arabisk blev sprogbarriererne hurtigt nedbrudt.
Tolkning blev dog hurtigt overflødigt, da familierne var ivrige efter at forsøge sig på dansk, og
da de fleste af børnene havde foldet sprogørene ud og allerede var tosprogede.
Programmet stod bl.a. på navneleg, boldlege, traditionel dansk frokost og billedkunst, og vi
havde selvfølgelig hyggen med hele vejen.
Victoria, som er frivillig i Red Barnet Furesø, fortæller: ”Som frivillig oplevede jeg, at der den
dag blev skabt et frirum, hvor samfundsdebatten om flygtninge både blev sat på pause og sat i
perspektiv. For disse familier, der kom alle steder fra i Furesø kommune for at danne sig et
netværk, lære sproget og gøre det bedste for deres børn, blev der skabt et frirum, hvor forskelle
blev byttet ud med mangfoldighed og grænser med åbenhed”.
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Projektet er startet op af Red Barnet Furesø lokalafdeling, der i samarbejde med Furesø
kommune og med finansiel støtte fra Kulturelt Samråd har fået projektet op at stå.
”Velkommen til Furesø” arrangerer aktiviteter, udflugter og oplevelser i et netværk med både
lokale og nye ”boligplacerede” flygtningefamilier i Furesø.
Har du lyst til at være med – enten som frivillig eller som deltagende familie – så kontakt
Klubben ved at ringe til klubbens leder Anja Thygesen:29127772 eller maile til
oplevelsesklubfarum@redbarnet.dk.
Næste arrangement bliver den 1. december, hvor den står på julekalender, klippe-klistre,
julebag og alt hvad der kan bygges i Lego.

Har I en aktivitet, der skal have tilskud
fra Kulturguider projektet?
I kan stadig nå at søge om tilskud fra Kulturguider projektet.
Det skal ske ved at I sender en mail til tue@furesoekultur.dk. Den skal indeholde beskrivelse af
aktiviteten plus et budget. I skal være medlem af Kulturelt Samråd Furesø.
Aktiviteten skal foregå i jeres forening og være målrettet dels flygtningebørn og –unge, eller
sekundært udsatte børn og unge. Aktiviteten skal ske i Furesø. Målet er, at I får nye med i jeres
forening.
Kulturelt Samråd Furesø
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Det er Landsforeningen for Kulturelle Samråd i Danmark, der beslutter om aktiviteten skal
støttes og som står for betalingen til jer.

Det centrale foreningsregister – CFR
I december kommer en mail fra kommunen om, at I skal registrere jeres medlemstal i det
centrale foreningsregister, CFR - http://www.medlemstal.dk/
Der var desværre i foråret en hel del kulturelle foreninger, der ikke fik sig registreret.
Pligten til registrering gælder alle foreninger!
I skal ikke lade jer narre af, at det er DGI, der står for foreningsregisteret. Kommunen har
indgået aftale med DGI.
I CFR skal indberettes følgende oplysninger fordelt på køn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medlemmer 0 - 12 år
Medlemmer 13 - 18 år
Medlemmer 19 - 24 år
Medlemmer 25 - 59 år
Medlemmer 60 år og derover
Samlet antal fordelt på køn
Samlet antal medlemmer for aktivitet
Best., ledere og instr 0-24 år
Best.,ledere og instr. 25 år og derover
Spørgsmål fra kommunen
Antal betalende medlemmer 0-24 år bosat i kommunen?
Antal åbne arrangementer afholdt i indberetningåret
Antal deltagere i alt til arrangementerne? Giv jeres bedste bud.
Samlet antal medlemmer for foreningen
Møde for nytilflyttere

Hvis I ikke allerede registrerer fødselsdato på jeres tilmeldingsside på hjemmesiden, så se at få
det gjort. Det vil også hjælpe jer til at søge om aktivitetstilskud fra kommunen, hvor I skal
angive antal medlemmer under og over 25 år i eller udenfor kommunen.
Skriv til tue@furesoekultur.dk, hvis I gerne vil have en aften, hvor vi viser, hvordan fødselsdato
kan registreres på jeres hjemmeside.
Og sørg for at jeres formand, kasserer og medlemsansvarlig er opdateret på
http://www.medlemstal.dk/
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Børneattester
Husk, at I skal indhente børneattest for alle, der jævnligt har at gøre med børn under 15 år, for
at kunne låne kommunens lokaler gratis. Har I registreret fødselsdato ved tilmelding er det
nemt at få de sidste 4 cifre i CPR nummeret, f.eks. via SMS.
Den nemmeste måde at indhente børneattest på er digital: Se
https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/boerneattest/

Bookingsystemet
Kommunen gik i august tilbage til det oprindelige bookingsystem, NetInterBook, fra KMD.
http://booking.furesoe.dk/NetInterBook/
Det er ikke perfekt, men trods alt bedre end forsøget med Aktiv Furesø.
Man kan ikke altid se, hvem der har booket hvilken tid. Og i aktivitetsoversigten for et sted kan
et lokale stå ledigt selv om det i virkeligheden er booket.
På Satellitten har der nogle gange været dobbeltbooket.
Vi har fundet nogle andre kommuner, der bruger andre danske lokalebookingsystemer, der
tilsyneladende giver mere information.
Vi tager det op med kommunen så snart der er tid i kalenderen.

Foreningsportalen
I forbindelse med omlægningen fra Aktiv Furesø til NetInterBook skal I sikre, at jeres
kontaktoplysninger på foreningsportalen http://booking.furesoe.dk/NetInterBook/ er korrekte.

Mit Furesø / Kultunaut
Vores og kommunens app ’Mit Furesø’ trækker alle sine oplysninger fra kultunaut.dk.
Sørg for at have jeres forening registreret der og læg alle jeres arrangementer ind, store som
små.
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Forenings- og Kulturfestival 2016
Den 24. september afholdt vi Furesø Forenings- og Kulturfestival 2016 i Farum Kulturhus.
Det var første gang vi som bestyrelse skulle arrangere festivalen. Vi erkender, at vi kom for sent
i gang med planlægningen, men har nu skrevet en drejebog, der hjælper os de kommende år.
I år arrangerede vi festivalen i samarbejde med Frivilligcenter Furesø, hvor vi til slut havde et
debatmøde i Farum Kulturhus’ galleri: ”Skal de frivillige redde velfærden”. Det startede med et
indlæg af Knud Aarup, tidligere direktør for Socialstyrelsen.
Der kom omkring 2000 besøgende.
25 foreninger deltog. Desuden havde 7 foreninger bosiddende i Farum Kulturhus åbent hus i
deres lokaler. Tak til alle jer, der deltog.
På kulturhusets facade havde vi i samarbejde med Ungekulturhuset arrangeret graffitimaling
med nogle professionelle graffitimalere. Det blev superflot og havde til venstre billede af det nye
ungekulturhus.

Desværre har Farum Kulturhus siden fået billedet malet over med noget meget grimmere! Det
havde vi ikke forventet!
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Teatergruppen Syvstjernen søger
sufflør
Teatergruppen Syvstjernens årlige teaterprojekt er Danmarks eneste, hvor skoleelever og
forældre i fællesskab på tværs af skoler og klasser i fællesskab producerer en professionel
forestilling. Næste forestilling ’Livstid’ opføres den 24. og 25. marts 2017.
Lige nu er 75 elever og forældre tilmeldt.
Men Teatergruppen mangler lige nu en sufflør. Der er normalt 2-3 sufflører, som kan afløse
hinanden under prøverne, som sker hver onsdag fra starten af januar til forestillingerne i
slutningen af marts.
Læs mere om Teatergruppen på teatergruppen.dk og meld dig til dér.
Teatergruppen vil også godt have flere voksne til de praktiske opgaver: kulisser, rekvisitter,
kostumer og lys & lyd.

Næste nyhedsbrev
Vil I have jeres arrangementer eller andet med i vores næste nyhedsbrev, så send en mail til
tue@furesoekultur.dk.
Der kommer midt i december.
Mange hilsener
Tue Bertelsen
Formand for Kulturelt Samråd Furesø
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