
Brug for hjælp?
Frivilligcenter Furesø er klar til at hjælpe dig, 
hvis du har spørgsmål til KultuNaut og Mit 
Furesø. 

Frivilligcentret kan kontaktes mandag til 
torsdag kl. 10-13 på telefon 35 11 22 72 
, mail info@frivilligfuresoe.dk eller i Farum 
Kulturhus, Stavnsholtvej 3 i Farum. 

Scan ovenstående QR-kode for at hente 
app’en til iPad/iPhone

Scan ovenstående QR-kode for at hente 
app’en til Android

Kom og vær med! 
App’en ’Mit Furesø’ er udarbejdet af Furesø 
Kommunes Kulturforvaltning i samarbejde 
med Furesø Idrætsråd, Frivilligcenter 
Furesø og Kulturelt Samråd. 

App’ens arrangementer hentes ind fra 
www.kultuNaut.dk 
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Et samarbejde mellem:

Mit Furesø:
Quickguide
til KultuNaut

Arrangementer i
Furesø Kommune



Mit Furesø:
Vejledning og introduktion til app’en
Furesø Kommune har fået en app, som 
hedder Mit Furesø. App’en er gratis og 
holder brugeren opdateret med alt om 
Furesø. Din forening kan få vist sine ar-
rangementer i app’en, når du blot indtaster 
dem på www.KultuNaut.dk. Du kan lære 
at oprette arrangementer på KultuNaut 
i denne folder. Det koster ikke noget at 
oprette et arrangement. 

Hvad er KultuNaut?
KultuNaut er Danmarks største kultur-    
kalender. Du finder hjemmesiden via www.
KultuNaut.dk 

Hvem kan oprette arrangementer?
Alle foreninger, borgere, institutioner, galleri-
er, teatre, biografer, sportsklubber m.fl. 

Hvilke arrangementer kan jeg oprette?
Arrangementet skal være offentligt og have 
almen interesse for at blive godkendt.
Det er gratis – hver gang – at oprette et 
arrangement i KultuNaut. 

Sådan opretter du et  
arrangement i KultuNaut
Gå ind på www.KultuNaut.dk - Klik på ’For 
arrangører’ - Åbn linket ’Klik her for at ind-
taste dit arrangement’. Her skal du indtaste 
dit arrangement. 

Tip:  
Bemærk spørgsmålstegnene i højre side ud 
for hver rubrik. Hvis du holder musen over 
spørgsmålstegnet, så fortæller den dig, 
hvad du skal gøre for at udfylde rubrikken 
korrekt. 

Opret et arrangement i KultuNaut.dk 

 

Hvor foregår arrangementet?  

Før du bekræfter arrangementet… 

Voila – du er kommet i mål. 

Find dit arrangement i Mit Furesø: 

Sådan henter du app’en
Du kan enten få app’en ved at scanne 
QR-koden på bagsiden af folderen eller du 
kan hente den i i App Store (iPad, iPhone) 
eller Google Play (Android). 

Når app’en er installeret på din mobil, skal 
du: ‘Åbn den’ - Gå ind under ’Arrange-
menter’ - Åbn ’Alle’. Så får du en oversigt 
over alle arrangementer. Du kan også 
trykke på lup-ikonet øverst til højre. Så kan 
du søge specifikt på et arrangement. Vær 
opmærksom på, at der kan gå en dags tid, 
før arrangementet er synligt. 


