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Ret jeres foreningsbeskrivelse i Kulturelt Samråds folder om
foreningerne
I forbindelse med Forenings- & Kulturfestivalen genoptrykkes en ny version af vores folder
med vores medlemmer og institutioner.

Se den aktuelle udgave her og send rettelser, helst i Word-format, med evt. nyt logo og
nye billeder til mig senest søndag den 18. september.

Forenings- & Kulturfestival 2016
Sørg for at melde jer til Furesøs Forenings- & Kulturfestival den 24. september 2016.
Sidste frist er tirsdag den 13. september, da vi skal have annonce i Furesø Avis den
efterfølgende weekend.
I melder jer til på denne link.
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Plakat til udskrivning hentes her. Den er designet i A3-format, men kan printes i andre
størrelser. I kan også hente en trykt plakat til jeres forening hos Frivilligcenter Furesø i
Farum Kulturhus.

Foreløbigt udstiller disse foreninger: Amnestygruppe 174, Furesø; DN Furesø; Farum
Folkedansere; Farum Jazzklub; Farum Keramikforening; Farum Lokalhistoriske
Forening; Farum Senior Motion; Farum Sogn; Frivilligcenter Furesø; Furesø
Musikforening; Kulturelt Samråd Furesø; Lillevangs Venner; Miniatureforeningen
"mini"; NETOP Allerød - Furesø; Red Barnet, Furesø lokalforening; Teatergruppen
Syvstjernen; Visens Venner Furesø; Værløse Sogn; Værløseegnens Historiske
Forening; Ældre Sagen i Furesø - lokalforeningerne i Farum og Værløse
I Farum Kulturhus holder disse foreninger åbent hus: Azurmalerne; Farum Keramik
Forening; Farum Modeljernbaneklub af 1976; Farum Skytteforening; Farum Sten& Smykkeklub; Furesø Keramik & Kreativ Forening; Grafen; Immigrantmuseet;
Japanske Have
Meld jer til her!
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Skal de frivillige redde velfærden? – Debatmøde
Foredrag af Knud Aarup samt debat om frivillighed og velfærd i Furesø
lørdag den 24. september 2016 kl. 13:00 – 15:00 i Farum Kulturhus
Frivilligcenter Furesø og Kulturelt Samråd Furesø sætter på årets Forenings- og
Kulturfestival fokus på frivillighed og fremtidens velfærd med et foredrag samt
efterfølgende debatmøde.
Foredrag
Forud for debatmødet vil Knud Aarup holde foredrag om frivillighed og velfærdssamfundets
udfordringer. Knud Aarup har mange års erfaring og indsigt i socialpolitik fra bl.a. stillinger
som dels socialdirektør i Randers Kommune samt senere direktør i Socialstyrelsen. Han er
desuden forfatter til bogen ”Frivillighedens velfærdssamfund”.

Knud Aarup
I de senere år har der været heftig debat i medierne om stigende udgifter til velfærd - og
særligt fokus på velfærdssystemets vilkår i fremtiden. Skal det frivillige foreningsliv og
civilsamfundet samarbejde - og samskabe - endnu mere med den offentlige sektor om at
sikre velfærd til alle og er der for snævre grænser for hvad frivillige kan bidrage med i dag?
Paneldebat
Til efterfølgende debatmøde vil et panel bestående af personer fra foreningslivet og
frivillige ildsjæle i Furesø Kommune sætte spot på fremtidens frivillighed lokalt, og de
rammer og vilkår det frivillige arbejde har - og bør have - i Furesø. Der er mange
spændende spørgsmål at tage hul på, og vi håber at se så mange som muligt til
arrangementet!
Info
Arrangementet er gratis.
Kontakt Anders Poulsen for yderligere information:
Mobil: 50 47 15 62, E-mail: anders@frivilligfuresoe.dk
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Foreningsprisen/græsrodsprisen
Som sædvanlig uddeler Kulturelt Samråd Furesø årets foreningspris, også kaldet
græsrodsprisen, på festivalen kl. 11:30. Indstillinger til prisen skal sendes til
bestyrelsen@furesoekultur.dk senest den 11. september.

Farverige Furesø 10. september
Farverige Furesø er et tilbagevendende festligt arrangement, der fejrer kommunens
mangfoldighed. Her mødes kommunens borgere på tværs af kulturer og oplever skikke og
gastronomiske udfoldelser fra flere forskellige verdensdele. Der kommer ca. 2500
mennesker hvert år og arrangementet er ganske gratis.
Det afholdes lørdag den 10. september 2016 kl. 11-14 i Farum Kulturhus.
Kom og vær med!

Ungekulturhuset åbner 22. september
Kom og vær med ved Ungekulturhusets åbning på Ballerupvej 31 i Værløse.

Se: https://www.facebook.com/events/1662414470752313/

Input til næste nyhedsbrev
Næste nyhedsbrev udsendes umiddelbart før Forenings- & Kulturfestivalen.
Send input om jeres arrangementer til emne@furesoekultur.dk
I næste nyhedsbrev tager vi også fat på lokalebookingsystemet i Furesø.
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