AMNESTY INTERNATIONAL

Sammen skal vi kæmpe for de mennesker, der er uretfærdigt fængslet eller venter
på at blive henrettet. Vi skal forhindre tortur og undertrykkelse. Vi skal arbejde for, at
alle - uanset køn, farve og seksualitet – har samme rettigheder. At de kan leve, elske
og ytre sig uden frygt for vold og overgreb. Vi skal kæmpe for mennskerettighederne.
Kontaktperson Amnesty Furesø: Anette Ibsen. Mail: anette-john@mail.tele.dk
Kontaktperson Amnesty Farum: Tina Hüsig. Mail: tina@oneonone.dk

DANMRKS NATURFREDNINSGSFORENING FURESØ

DN Furesø er én af Danmarks Naturfredningsforenings mange lokale afdelinger.
Vores formål er at bevare eller fremme en mangfoldig natur og et rent miljø. Vi
afholder ture, møder og andre arrangementer for at udbrede information om vore
naturværdier og inddrage byens borgere i indsatsen for en smuk og varieret natur.
Vi har indflydelse på mange lokale natur- og miljøsager, hvor foreningen er høringsberettiget.
Man kan deltage i arbejdsgrupper i det omfang, man har tid og overskud til.
Kontakt Alf Blume, tlf. 24 27 12 04
eller furesoe@dn.dk . Se mere om os på www.dn.dk/furesoe

FURESØ LAND OG BY

Furesø By og Land blev stiftet i 1971 og har siden arbejdet konstruktivt for og med
Furesøs bymæssige udvikling. Foreningen blev stiftet, fordi der var sket overgreb på
bymiljøet, både på bevaringsværdige huse og i form af nye by- og byggeplaner. Det
er vores målsætning at påvirke, at de politiske beslutninger bliver taget på et så fagligt, korrekt grundlag som muligt. Vi arbejder for at Furesø Kommune udvikler sig i
takt med tiden med respekt for det oprindelige.
Medlemskab af Furesø By og Land ved henvendelse til:
Furesø By og Land - Tlf. 44 95 13 26
bernt@berntmaa.dk
www.furesoebyogland.dk

FARUM LOKALHISTORISKE FORENING

Vil du gerne vide noget om Farum fra tidligere tid, så meld dig ind i Farum Lokalhistoriske Forening. To gange årligt uddeles medlemsbladet ”Majtræet” og også to gange
årligt får man ”Furesø Museer Nyt”. Her kan man læse artikler om lokalhistorie og blive
orienteret om aktiviteter og foredrag i foreningen og på museer. Udover foredrag arrangerer foreningen også byvandringer og slutter året med julemiddag.
Kontakt: Lise Rasmussen, Stationsvej 16, 3520 Farum - rasmussenvvs@mail.dk
www.farumlokalhistoriskeforening.dk

VÆRLØSEEGNENS HISTORISKE FORENING

Foreningen har til formål at virke for kendskab til egnens historie samt at styrke den
historiske bevidsthed. Vi har fx. udgivet FuresøHistorien i to bind. Bøgerne dækker
områdets historie fra, da sidste istid forlod området og op til vores tid.
Vi har historiske foredrag og ture, 'Kend din egn' seminarer og mange andre
arrange-menter.
Kontakt formanden: Anne-Marie Bach, 42 94 42 62, mail: a-m.bach@hotmail.com
www.vaerloesehistorie.dk

VÆRLØSE VINVENNER

Værløse VinVenner er en forening af vininteresserede og glade mennesker. VVV afholder 10-12 vinsmagninger om året, holder medlemmerne orienteret om andre eksterne smagninger og indhenter gode vintilbud. Der stilles ingen
krav til medlemmernes vinkundskaber. Foreningens primære formål er at give
medlemmerne nogle gode vinoplevelser, kombineret med faglig viden, og hele
tiden sikre, at hyggen og det sociale fællesskab holdes højt.
Kontakt: Jens R. Rasmussen, 44475153 - jrr@vinvenner.dk
Web: www.vinvenner.dk

ÆLDRE SAGEN

har to lokalafdelinger, én i Farum og én i Værløse. Begge afdelinger udsender to gange årligt
deres eget lokale blad (fås bl.a. på bibliotekerne), hvori afdelingens aktiviteter er beskrevet. Foreningen henvender sig især til den lidt ældre befolkning med tilbud om socialt samvær, en masse ugentlige aktiviteter f.eks. inden for sport, kortspil, sprog, kreativitet og hygge. Derudover er
der arrangementer som ture, rejser, foredrag, teaterforestillinger o.lign., som man skal tilmelde
sig til og betale for. Der findes også sociale tiltag som besøgsvenner, indkøbsbus, telefonstjerne
(tryghedsopkald), hjælpende hænder samt computerhjælp, som tilbydes gratis, også til ikkemedlemmer.
Ældre Sagen i Farum har to egne lokaler i Gallerigangen i Farum Kulturhus, hvor der er aktivitet
næsten hele døgnet og ugen rundt.
Kontakt:
Farum: Nils Danielsen, 4277 7056 - aes.farum@gmail.com www.aeldresagen.dk/farum
Værløse: : Per Lund-Hansen, 4447 4727 - plh@os.dk - www.aeldresagen.dk/vaerloese

Foreningens formål er at virke for, at Hareskovby forbliver en levende bydel med bevarelse og udvikling af det eksisterende kultur- og sportsliv. Også at danne ramme om aktiviteter til fremme for byens trivsel – samt medvirke til at
skabe og fastholde et fællesskab og et spændende lokalmiljø i og omkring Annexgården samt at skabe mulighed for
forskellige motions- og kreative aktiviteter i og omkring medborgerhuset, biblioteket og skolen, eksempelvis: Petanque, motionssvømning, gymnastik, skak, billedkunst, keramik og sang/musik, foredragsarrangementer mm.
Kontakt: Erik Rasmussen – tlf: 2628 2058 - hmb@ravnehusvej.dk - web: www.hareskovbymedborgerforening.dk

NETOP(Netværk for Oplysning) Allerød-Furesø

er en lokal aftenskole.
Vi afholder løbende kulturelle og praktiske kurser og aktiviteter, som forholder sig
til livet lokalt og globalt. Ideer og opfordringer til emner modtages gerne.
Mere information på www.netop-furesø.dk
formanden Agnete Andersson,, agnete.andersson@c.dk

FARUM HUSHOLDNINGSFORENING

Månedligt arrangement som kan være foredrag, tur eller anden aktivitet.
Mødested: Gedevasevang, Hestetangsvej 30 A, 3520 Farum
Kontakt: Bodil Winckler - tlf: 4495 3728
Mere info: www.farum-husholdningsforening.dk

FARUM FOLKEDANSERE

Farum Folkedansere er en forening, som arrangerer dansk folkedans en aften om ugen i
perioden 1. september til udgangen af april. Der undervises i dansk folkedans til levende
musik. Vi har også nogle medlemmer som syr og vedligeholder folkedragter. Vi arrangerer desuden baller, juletræsfest og fastelavnsfest.
Vi holder til på Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum.
Kontakt: Erik Sørensen, tlf.: 4448 3410 - farumfolkedansere@post.tele.dk
Hjemmeside: www.farumfolkedansere.dk

FARUM JAZZKLUB

Jazz med meget mere. Nu på 26. år. Start evt. med spisning inden musikken.
Store navne på scenen fx Caroline Henderson, Billy Cross, Mike Andersen, DR Big Band og mange andre.
Første fredag i måneden på Ellegården.
Tilmelding nødvendig ved spisning.
Kontakt: info@farumjazzklub.dk
Web: www.farumjazzklub.dk

ROUTE 66

Vi har arrangeret ROCK-musik i snart 25 år på Ellegården i Farum. Vores arrangementer
altid den sidste fredag i måneden i vintermånederne.
Vælger du en dag at komme forbi - så husk lige danseskoene, ikk’
Kontakt: info@farums60erklub.dk
Web: www.farums60erklub.dk

GAMLE SELSKABSDANSE

Vi danser på Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum én søndag i hver måned fra september til april. Efter hver danse-søndag slutter vi med fælles spisning, hvor hver medbringer lidt
godt til en fælles buffet, det er naturligvis frivilligt om man vil deltage.
Vi har en stor julefest i december og en gallafest i foråret.
Kontakt: www.gamleselskabsdanse.dk

VÆRLØSE FOLKEMUSIKANTER

Værløse Folkemusikanter spiller folkemusik fra alverdens lande - hovedsageligt arrangeret
musik - og gerne musik, der kan danses til. Repertoiret omfatter flere hundrede numre fra
Danmark og de øvrige nordiske lande, fra England, Skotland og Irland, fra Frankrig, Tyskland,
Tjekkiet, Balkan, Rusland, Israel, USA, Latinamerika, osv. Værløse Folkemusikanter begyndte i 1978 som et hold under nuværende Furesø Musikskole og omfatter i dag 18 rutinerede
musikanter, fordelt på instrumenter som fløjte, violin, mandolin, klarinet, harmonika, guitar,
banjo og kontrabas.
Kontakt: vaerloesefolkemusikanter@vaerloesefolkemusikanter.dk
Web: www.vaerloesefolkemusikanter.dk

Viseaftener på Ellegården

Viser er traditionel historiefortælling på vers – oftest til musik. Emnerne er alt
det, der betyder noget for os som mennesker. Du må gerne grine og græde
lidt hos os. Du kan lytte til tilværelsens glæder og fortrædeligheder og berige
din egen forståelse med digterens livserfaringer hos Visens Venner Furesø.
Vi forener publikum og udøvere – såvel professionelle som amatører, med
interesse for viser.
Kontakt formanden Laila Donovan Maegaard på telefon 4019 0675.
Web: www.visensvennerfuresoe.dk

FURESØ GARDEN

Furesø Garden – tidligere Værløse Garden - blev stiftet i 1959, med det
formål at opøve unge mennesker til musikalsk kunnen af højst mulig
kvalitet. Medlemmerne er børn og unge i alderen 8-30 år. Udover det
musikalske fælleskab er der også fokus på det sociale fællesskab.
Garden har deltaget i talrige arrangementer rundt om i verden. Derudover har garden spillet til kronprinseparrets bryllup i 2004 samt stillet op
i konkurrencer, hvor der er vundet flotte placeringer.
Hvis man vil vide mere om Furesø Garden kan man slå op på
www.furesoegarden.dk . Her vil information om det at være garder,
indmeldelse, arrangementer stå beskrevet.

Furesø Musikforening arrangerer fortrinsvis klassiske koncerter med nogle af tidens mest fremtrædende solister og
kammermusikere. Koncerterne foregår i Kulturhuset Galaksen i Værløse sædvanligvis på onsdag aftener ca. 1
gang om måneden. Medlemspris for et års koncerter er kr. 500- og omfatter 7 – 8 koncerter samt andre fordelagtige koncerttilbud.
Desuden arrangerer Furesø Musikforening i samarbejde med Vitus Rejser en årlig musikrejse for medlemmerne. I
de forløbne år har vi bl.a. besøgt Berlin, Prag, Oslo, Skt. Petersborg m. fl.
Der kan læses meget mere om Furesø Musikforening på www.furemus.dk

FARUM GOSPELKOR

Har du lyst til at være med i koret så kom og mød os i Stavnsholtkirken, så
du kan prøve, om det er noget for dig. Du skal ikke til optagelsesprøve for
at blive medlem af koret. Det forventes, at du kan synge rent og vil bruge
energi på at møde op til øveaftnerne, lære repertoiret og evt. koreografi.
Hvis du ikke ved, hvilken stemmegruppe du mon passer ind i (sopran/alt/
tenor), kan vores dygtige dirigent eller pianist anvise dig til den gruppe,
som passer til dig.
Vi synger hver mandag fra kl. 19.00 til 21.30 kun afbrudt af en kaffepause
på ca. 15 minutter.
Kontakt: farum.gospel@gmail.com
Se mere på vores hjemmeside farumgospel.dk

TEATERGRUPPEN SYVSTJERNEN

Teatergruppen Syvstjernen er Danmarks, og nok Verdens, bedste aktivitet for
elever og forældre. Ingen andre steder samarbejder elever og forældre om i
fællesskab på tværs af byer, skoler og klasser at producere en næsten professionel teaterforestilling hvert forår. Hvert efterår skrives et nyt manuskript,
som fra starten af januar øves af skuespillerne. Alle kan deltage. Der er ingen
auditions, men det er et krav, at man møder til alle prøverne, samt at mindst
én forælder skal deltage sammen med børn op til og med 6. klasse.
Se www.teatergruppen.dk og læs mere i vores brochure på:
www.teatergruppen.dk/brochure/Teaterbrochure.pdf

FANDANGO

Fandango, Farum Revy- og Teater Aktører, er en forening for teateramatører, der for det meste laver lokal revy med 1½ års mellemrum. Vi spiller
normalt i Teatersalen i Farum Kulturhus. Foreningen består af ca. 30 medlemmer, dels skuespillere, forfattere og musikere, dels teknikere, hjælpere
osv. Medlemmerne er omkring 40–70 år, og der er ikke afdeling for børneteater. Når der ikke er en forestilling i gang, mødes medlemmerne til teatersport og socialt samvær. Mødestedet varierer.

Kontakt: Formand Mikal Johansen, 3089 6220, mikal.johansen@yahoo.dk

AKTIVSCENEN

Aktivscenen i Kirke Værløse er en teaterforening, der ca. en gang om året har en
komedie, et hverdagsdrama, en cabaret eller en viseaften på programmet. Det foregår i det lille teater på Smedegade 5 i Kirke Værløse.
Repertoiret spænder fra Holberg til Halfdan Rasmussen og på det
sidste til Jesper Klein og Flemming Jensen. Som medlem kan man
blive skuespiller, sufflør, arbejde med scene eller kostumer eller bare
være praktisk gris. Der er også mulighed for at blive støttemedlem til
kun 100 kr om året. Der udsendes jævnligt et nyhedsbrev, og alle
medlemmer har adgang til at overvære prøverne.
Kontaktperson er Anna Oxvang, tlf. 47 33 30 06, aoxvang@yahoo.dk

UNDERGRUNDENS VENNER

Vi er en forening som startede i 2013, samtidig med at Furesø fik egnsteatret Undergrunden. Vores formål er at støtte Undergrunden med
arrangementer, oplysende aktiviteter, uddeling af foldere og plakater
mv. I 2015 er vi startet med at udnævne årets kunstner blandt de, der har optrådt i
årets forestillinger. Medlemskab koster kr. 100 årligt og giver adgang til særlige medlemsfordele.
Du kan blive medlem ved henvendelse til foreningens bestyrelse. Se:
www.undergrunden.com /om undergrunden/undergrundens venner.

ET GODT OG BILLIGT TILBUD TIL BØRN I ALDEREN 4-9 ÅR
og deres forældre. Du SKAL være fyldt 4 år, når sæsonen starter, men du må godt være ældre end 9 år. Der bliver
lukket for tilgang, når der er tilmeldt 100 børn. Forestillingerne spilles i Galaksen, Bymidten 48, 3500 Værløse.
Kontakt: Hanne Lund tlf: 2020 9303 - mail: mail@vaerloeseborneteater.dk

GRAFEN

Er en kommunal biograf, der drives af frivillige ildsjæle. Farum Biografforening blev stiftet i 1995 og har drevet biografen siden. Den daglige ledelse forestås af bestyrelsen ved formanden. Foreningen tæller ca. 225
medlemmer, hvoraf de omkring 45 er aktive. Man skal altså ikke nødvendigvis være aktiv for at være medlem. Medlemskab kan også være støtte
til biografen.
Medlemskab + info: www.grafen-bio.dk

GALAKSEN FURESØS KONCERT– OG TEATERSAL

Siden Galaksen åbnede dørene i 2006 har huset budt på rigtig mange gode arrangementer - show med Niels Hausgaard, jazz med Lill Lindfors, gospel med Etta Cameron,
opera med Barbara Hendricks, foredrag, kammerkor og råbekor, Nik & Jay, Lis Sørensen, og meget mere. I Galaksen producerer vi også vore egne arrangementer. Her kan
nævnes musikkonkurrencen Stjernekamp, Dm i Big band Battle, Stjernestunder med
Jan Hertz, Ungdomsmusical. Men især vores teaterforestilling med ældre borgere, har
fået utroligt meget ros og omtale. Galaksen vil uden tvivl byde endnu flere spændende
kunstnere indenfor fremover. Kun fantasien sætter grænser.
Info: www.galaksen.dk

Mosegaarden i Værløse danner ramme om lokalhistorien i Furesø Kommune. På museet kan museumsgæsten
danne sig et kronologisk overblik over udviklingen i Furesø. Den permanente udstilling er bygget op omkring lokale
fortællinger der er illustreret og perspektiveret særskilt med fotos og genstande.
Købmandsmuseet Cornelen i Stavnsholt. I den gamle købmandsbutik Cornelen er der pustet liv i hjemmet og butikken, der er bygget op som en typisk butik på landet i 1930'erne. Der er mulighed for en lille rundvisning i købmandshjemmet og for at gøre en handel i butikken.
Immigrantmuseet fortæller historien om 500 års indvandring til Danmark. Museets permanente udstilling viser historien i en række temaer fra mad til sprog, love, traditioner og mødet mellem kulturer.
Skiftende særudstillinger bringer lys over emner som flygtningebørn, hverdagslivet som immigrant, danskere i fremmede lande etc.
LÆS MERE PÅ www.furesoemuseer.dk - www.immigrantmuseet.dk
E-mail museerne@furesoe.dk

AZURMALERNE

Azurmalerne er en sammenslutning af billedmagere, som har atelier og
galleri i Farum Kulturhus. Gruppen er startet i 2003 og har omkring 70
medlemmer. Nogle har en professionel kunstnerisk baggrund, og andre
er dygtige amatører. Foreningen har såvel et kunstnerisk som et socialt
formål.
Azurmalerne optager 1-2 medlemmer om året via ansøgning til bestyrelsen. Billedmæssige erfaringer dokumenteres i ansøgningen.
Kontakt: Birgit Steen, formand for Azurmalerne.
b.steen@webspeed.dk / 22947399

FURESØ KUNSTFORENING

I Furesø Kunstforening samles vi om interessen for kunst og kunstneriske oplevelser. Bestyrelsen arrangerer 4 kunstudstillinger om året i Farum Kulturhus.
Hvert andet år inviterer vi lokale kunstnere og kunstnere uden for kommunen,
som er medlemmer af foreningen, til at udstille. Udstillingen ”Lokale kunstnere ”
samler mere end 100 kunstnere.
Vi arrangerer også udflugter til kunstnere, gallerier og museer i hele Danmark.
Desuden arrangerer vi kunstneraftner, og ”Kunst på film” i samarbejde med
Grafen. Foreningen indkøber kunst, som udloddes blandt medlemmerne. Hvert
år i april samles vi til generalforsamling, hvor der er særlig udvalgt kunst at vinde.
Kontakt: www.furesoe-kunstforening.dk

SKOVHUSETS VENNER er en forening der støtter det selvejende udstillingshus Skovhuset ved Søndersø og de kunstneriske og
kulturelle aktiviteter, der foregår i og omkring udstillingshuset. Skovhuset, som ligger smukt med udsigt over Søndersø, byder hvert år på 4-6 udstillinger, koncerter, og et flot udbud af andre aktiviteter og arrangementer inden for kultur for både børn
og voksne.
Skovhusets Venner udgiver medlemsbladet SkovhusNyt i samarbejde med udstillingshuset. I bladet beskrives de kommende udstillinger samt de øvrige aktiviteter som foreningen
måtte byde på, såsom musikarrangementer, udflugter, kunstrejser m.m. Udkommer ca. 6
gange årligt. I Skovhusets åbningstid drives en café, hvor der kan købes kaffe, kage, øl,
vand og vin.
Oplysninger om medlemskab og tilmelding findes på hjemmesiden www.skovhus-kunst.dk

BILLEDSKOLEN I FARUM

Billedskolen 58 elever i alderen 8 til 16 år. Eleverne er fordelt på 4 hold med max. 14
elever, som mødes 3 lektioner om ugen for i fællesskab at arbejde med farver og
former.
Billedskolen tilbyder undervisning i tegning, akvarel, maleri, grafik, animation, skulptur, arkitektur og digitale billeder. Du behøver ikke kunne en hel masse i forvejen.
Det allervigtigste er, at du har lysten.
Mere info + tilmelding se: www.billedskolenifarum.dk

FARUM MODELJERNBANEKLUB

Vi er en lille klub som bygger en model af Kjøbenhavn – Slangerup Banen, KSB,
som den så ud i 30érne. Anlægget bygges i størrelse 1:87 også kaldet H0. Tog og
bygninger bygges efter originale tegninger. Klubben indsamler også billeder og
arkivalier fra KSB samt DSB.
Ud over KSB er der også en DSB strækning så der er mulighed for at overlevere
gods mellem de 2 baneforvaltninger som det skete dengang. Vi holder til under
Kulturhuset i Farum.
Kontakt: nelohan14@gmail.com eller besøg: www.fmjk1976.dk

DANMARKS FLYVEHISTORISKE MUSEUM

Det største enkeltprojekt på Flyvestation Værløse er Danmarks Flyvehistoriske
Museum i hangar 1 & 2. Alt om udstillingsplan, hvilke fly der vil kunne ses i
hangarernes udstillingshaller med mere kan ses på www.flyvemuseum-vl.dk.
En vigtig del af museumshangarerne er området, hvor der skal etableres et
værksted for renovering/genopbygning af de militære museumsfly. Vi er mange tidligere flymekanikere der bare venter på at komme i gang.
Det var udfor hangar 2 at de fleste af Hærens Flyvertroppers fly var parkeret
og mange af disse skudt i brand om morgenen den 9. april 1940.
Kontakt: Formand Finn René Jørgensen – mail: fdfmvl@gmail.com

Miniatureforeningen ”mini”

er en forening for alle, der interesserer sig for miniaturer i skala 1:12 og andre beslægtede, internationalt anerkendte
måleforhold for dukke- og miniaturehuse.
Foreningens formål er at fremme interessen for miniature, og det gør vi bl.a. ved at holde medlemsmøder og arrangementer af interesse for medlemmerne f.eks. kurser, udflugter og rejser til miniaturemesser i udlandet. Desuden udsender foreningen et Nyhedsbrev 4 - 6 gange om året.
Kontakt: Grethe Holme Jantzen – mail: mini@miniforeningen.dk – web: www.miniforeningen.dk

Farum Møntklub

Farum Møntklub er møntklubben i det grønne område fra Lyngby til Hørsholm.
Vi afholder medlemsmøde i hver måned i perioden fra september til maj med bl.a. anvisningssalg af mønter og pengesedler. Vi hygger os og byder på gratis kaffe og kage.
Mødestedet er Stien – Paltholmvej – Farum.
Kontakt: tlf. 2723 6092 - web: www.farum-numismatik.dk

FuresøBridge

er en organisation, hvis formål er at øge interessen for Bridge, som kombinerer tankesport og socialt samvær. Organisationen ønsker at fremme samarbejde mellem kommunens bridgeklubber i bred forstand og koordinerer
brug af et fælles spillested, hvor fx Farum Bridgeklub spiller, og hvor Ældre
Sagen tilbyder undervisning for begyndere og fortsættere.
Mødested: Lokale 7 i Kultur- og Aktivitetcenter Stien, Paltholmvej 1, Farum
Kontakt: Tlf: 3190 2483 - mail: furesoebrideg@gmail.com

FARUM SENIORMOTION

Hver onsdag er der motionsgymnastik i Tennishallen på Ryttergårdsvej.
I perioden januar til maj samt september til december, samles vi kl. 10 11.30, evt. boldspil kl. 11.30 -11.55, og herefter socialt samvær i cafeen.
Sidste onsdag i måneden dyrkes udendørs motion.
Vi er ca. 100 seniorer - Kontingent: kr. 350,- /år
Kontakt: Erling Brix-Thomsen, iebrix@webspeed.dk

Den Danske Folkekirke er til stede i Farum med to kirker: Farum Kirke og Stavnsholtkirken, hvor fem præster betjener næsten 13.000 medlemmer. Hver søndag kl. 10 afholdes gudstjeneste i begge kirker. Ud over gudstjenester og
mange kirkelige handlinger er Farum Sogn samlingspunktet for foredrag, koncerter, studiekredse, eftermiddagssamvær, fejring af Grundlovsdagen, korsang for voksne, baby- og børnerytmik og børnekor og meget mere.
Mødesteder
Stavnsholtkirken, Stavnsholtvej 25, 3520 Farum
Farum Kirke og Præstegårdslængerne, Kålundsvej 33, 3520 Farum
Kontaktinfo: Tlf. 7027 2585 post@farumsogn.dk www.farumsogn.dk

Medlemmerne er forældre, pårørende og støttepersoner til fysisk og psykisk handicappede borgere, bosiddende i Furesø kommune. Foreningens formål er at varetage handicappede borgeres interesser og forbedre
deres livsforhold. I foreningens regi er der mulighed for at udveksle tanker og bekymringer og evt. finde løsninger på nogle af de udfordringer, der følger med at være pårørende til et familiemedlem med et handicap.
information: www.stoettegruppen-furesoe.dk eller kontakt formanden Inge Voigt, tlf. 4444 1416.

SCT. GEORG GILDERNE I FARUM OG VÆRLØSE

Gildeforeningerne udspringer af spejderbevægelsen – men man kan også optages uden
at have været tidligere spejder. Vi mødes om kulturoplevelser, naturoplevelser, foredrag
om internationale forhold, samfundsforhold, debataftener, hyggeaftener – og prøver at
hjælpe hinanden til stadig at have et udviklende og spændende liv med fokus på godt
kammeratskab.
Prøv at være med: tlf. Bente Ellebye 24989928 / Kirsten Vester 41980988
se mailadr. på www.sctgeorgsgildet-farum.dk www.vaerlosegildet.dk

Støtteforeningen Lillevangs Venner har til formål at forsøde hverdagen for Plejecenter Lillevangs beboere og daggæster. Foreningens medlemmer gennemfører
bl.a. aktiviteter for grupper af beboere i plejeområdet, støtter de ugentlige cafésammenkomster, giver en hjælpende hånd i forbindelse med frokoster for daggæster og deres pårørende og inviterer til større musikarrangementer. Medlemmerne bestemmer selv, i hvilket omfang de vil tilbyde praktisk støtte til plejecentrets mange aktiviteter.
Kontakt: Ingolf Lave tlf: 4495 5333 - mail; ingolf.lave@privat.dk
www.lillevang.furesoe.dk/lillevangsvenner

Der er 3 biblioteker i Furesø Kommune
Værløse Bibliotek - Bymidten 48, 3500 Værløse
Farum Bibliotek - Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum
Hareskov Bibliotek - Hareskov skole, Poppel Allé 12, 3500 Værløse
På alle bibliotekerne er der arrangementer for børn og voksne, læsekredse mv. –
læs meget mere herom på bibliotekets hjemmeside: www.furesoebibliotekerne.dk
I Farum og i Værløse finder du også Borgerservice

KULTURHUSET FARUM

Her finder du Farum Bibliotek, Borgerservice og Immigrantmuseet.
Desuden mødelokaler, foreningslokalet, Grafen, 3 gallerier, café med daglig åbningstid og lørdagsmatine (musik i alle kategorier), børnearrangementer og meget mere.
Se mere på hjemmesiden
www.farumkulturhus.dk

BIG DIPPER BAND
DANSKE HANDICAPORGANISATIONER FURESØ DH (DH FURESØ)
MODELFLYKLUBBEN DEN RØDE BARON
FARUM KERAMIKFORENING
FARUM LYSTFISKERFORENING
FARUM PENSIONISTFORENING
FARUM STEN– OG SMYKKEKLUB
FILM ART SKOLEN
DIABETESFOENINGEN
FURESØ HØREFORENING
FURESØ KREATIV– OG KERAMIKFORENING
HATTEFORENINGEN MARGRETHE
KULTURHUSET FARUM, HERUNDER STIEN og BILLEN
KEYAKI BONSAI KLUB
LIONS KLUB FURESØ
PENSIONISTFORENINGEN FLYVESTATION VÆRLØSE
FURESØ TEATER
SKOVHUSET VED SØNDERSØ
SKOLELANDBRUGET
VÆRLØSE FLYVEHISTORISKE HANGAR
Ønskes nærmere oplysninger om disse foreninger kan Kulturelt Samråd Furesø kontaktes
mail: medlem@furesoekultur.dk
Web: www.furesoekultur.dk

