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Nyt fra bestyrelsen 

Nyt fra formanden 

Kære Kulturelle Foreninger 

Vi beklager, vi har været lidt længe om at udsende Nyhedsbrev fra Kulturelt Samråd, men 

som I ved har Kulturelt Samråd afholdt Repræsentantskabsmøde og efterfølgende har 

bestyrelsen afholdt møde og konstitueret sig. Herefter ser bestyrelsen således ud; 

Bestyrelsen 2019: Best.mdl. Birgit Kjeldgaard 

Forrmand Ilse Schødt Best.mdl. Gitte Åkjær 

Næstformand Tue Bertelsen Best.mdl. Peter Stæhr 

Kasserer Anne Sørensen Best.mdl. Tom Høst 

 

Efter vedtægtsændring har vi været heldige nu, at få en kasserer valgt ind i bestyrelsen. 

Vi har besluttet at udskyde næste Foreningsfestival til 2020. Vi ønsker at bruge noget tid 

på, hvordan vi vil gøre det fremover, hvornår Festivalen skal afholdes og især hvor den 

skal afholdes. Desuden mener vi det er hensigtsmæssigt at vi finder samarbejdspartnere 

som vi kan lave et fælles arrangement sammen med. 

Når vi er kommet noget længere i vores overvejelser vil vi gerne inddrage foreningerne i 

vores overvejelser. 

På det konstituerende møde besluttede vi desuden hvad vi vil prioritere at arbejde med i 

den nærmeste tid. 

 Vi skal lægge hovederne i blød omkring Foreningsfestivalen 2020.   

 Vi vil snarest udsende en folder – på tryk- med oplysning om de enkelte kulturelle 

foreninger. Vi har besluttet, at medlemsforeninger gratis optages (se opslag 

herom andet sted i Nyhedsbrevet) dvs. foreninger, som har betalt kontingent for 

2019. SÅ hvis din forening endnu ikke har betalt, kan I nå det endnu. Kontakt 

kasseren på kasserer@furesoekultur.dk. 

 Endelig vil I efter sommeren blive inviteret til at deltage i et temamøde, hvor vi vil 

diskutere resp. beslutte, hvad der karakteriserer en kulturel forening under 

Kulturelt Samråd. 

Nyhedsbrevet er planlagt til at udkomme ca, 6 gange om året, og vi håber I vil bidrage 

med at gøre informationerne omkring jeres arrangementer gode og spændende og 

derefter sende dem til: 

nyhedsbrev@furesoekultur.dk 

Vi glæder os til at fortsætte det gode kulturelle samarbejde med jer. 

Mange hilsener - Ilse/formand 

 

mailto:nyhedsbrev@furesoekultur.dk
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Ny foreningsfolder 

For nogle år siden udgav Kulturelt Samråd en folder med en meget kort præsentation af 

kulturelle foreninger i Furesø kommune. 

Denne folder blev bl.a. udleveret til nytilflyttede på velkomstmøderne i kommunen og lagt 

på bibliotekerne. 

Kulturelt Samråd vil gerne igen lave en sådan folder med en præsentation af foreningerne 

- dvs. lidt om, hvem I er samt adresse på hjemmeside. Derudover jeres logo, hvis I har et 

sådant - eller evt. et billede. 

Hele omtalen 800-1200 anslag. 

Frem for at anføre kontaktperson eller kontakttelefonnummer er hjemmesideadresse 

bedre - ved udskiftning i kontaktperson forældes foreningsfolderen ikke. 

Medlemmer af Kulturelt Samråd får omtalen uden omkostninger for foreningen, medens 

ikke-medlemmer betaler 150 kr. til delvis dækning af trykudgifter. 

Tekstfil (word eller pdf) + højopløselig (min 800 Kb) logo og evt. billede sendes til 

kulturfolder@furesoekultur.dk senest d. 20. juni. 

Folder forventes trykt inden 1. september 

 

Annoncering i Furesø Lokalavis 

Der er ikke aftalt flere fælles annonceringer i Furesø Avis. Bestyrelsen er ved at 

undersøge priser, muligheder mm. inden for budgetrammen. 

 

Nyt fra foreningerne 

Historisk vandretur til Afrodites Øje - Søndag den 5. maj kl. 14 

Kom med på en spændende historisk vandretur til skovsøen Afrodites Øje i Jonstrupvang. 

Vandreturen gennemføres af Per Lotz, Værløseegnens Historiske forening (VHF) og Signe 

Holm-Larsen, Jonstrupsamlingen.  

Vi følger den vej, eleverne gik ad i sin tid, når de begyndte og sluttede 

deres tid på Jonstrup. Vi gør holdt flere steder undervejs og fortæller.  

Ved mindestenen holder vi en længere pause, hvor der er mulighed for at 

nyde medbragt kaffe el. lign. Derefter fortsætter vi tilbage til 

Jonstrupsamlingen.  

Her kan man besøge samlingen og få en introduktion til samlingen og 

særudstillingen om Rudolf Bruhn - en af initiativtagerne til at rejse 

mindestenen.  

Turen er ca. 3,5 km i alt. Er man dårligt gående og gerne vil nøjes med besøget i 

samlingen, kan man støde til her kl. ca. 15.15. 

Mødestedet er P-pladsen ved Rema 1000, Jonstrupvangvej 149, Værløse og er gratis at 

deltage i. 

www.jonstrupsamlingen.dk 

 

mailto:kulturfolder@furesoekultur.dk
www.jonstrupsamlingen.dk
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Optagelsesmøde hos Azurmalerne - Tirsdag den 7. maj kl. 19 

Vi kan tilbyde et kreativt samarbejde med adgang til atelieret 24 - 7, deltagelse i fælles 

maledage, workshops med kendte kunstnere og fælles udflugter til museer og m.m.  

Ved optagelsesmødet vil du møde repræsentanter fra bestyrelsen, der 

vil være afsat ca.15 minutter, hvor I hver især præsenterer jer selv og 

3-5 af jeres sidste arbejder i en dialog med os. Vi har mulighed for at 

optage op til 10 nye medlemmer i 2019.  

Sted: Vores Atelier i Farum Kulturhus. 

Interesseret?  

Skriv da til Marianne Warholm [marianne@warholm.dk] Formand for Azurmalerne 

azurmalerne.net 

 

Mixed Media - Fernisering lørdag den 11. maj kl 11 

Azurmalerne mixer alle medier - 11. maj - 25. juni 2019 

Sted: Fløjgalleriet, Farum Kulturhus 

Vi inviterer til den helt store fællesudstilling når emnet er 

Mixed Media. 

Alle kan være med, og alle materialer er i spil. Ud over 

malerier med blandede materialer er tegning, akvarel, 

oliekridt, beton, ler, gips bare de mest indlysende materialer, 

men for de kreative Azurmalere er gulvet åbnet for fri leg og 

fantasi. 

En kreativ udfordring hvor samtlige 67 Azurmalere nu har 

muligheden for at levere deres spændende input. 

Se mere på vores nye hjemmeside: AZURMALERNE.NET 

 

Forårstur. Kend din egn. Vandring, hvor der fortælles om Knud Hjortøs 

skolevej - Søndag 12. maj kl. 13-16 

Forårstur. Kend din egn, seminarrække- denne gang med vandring, hvor der fortælles om 

Knud Hjortøs skolevej og hans egne historier fra Årsskriftet i 1969, tillige om steder og 

bygninger langs vejen. Medbring gerne kaffe og andet. 

Sted: Parkering og møde ved Hjortøgård. Kørsel i biler til parkeringspladsen og vandring 

ad kildebakken til Sandet og mod Nordlejren.  

Se mere på Vaerloesehistorie.dk. 

 

http://azurmalerne.net/
http://azurmalerne.net/
Vaerloesehistorie.dk
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Farum Gospel Jubilæumskoncert – Søndag den 12. maj kl. 16:30 

Siden 2009 har Farum haft et stort gospelkor med base i Stavnsholtkirken. De næsten 90 

sangere kommer fra flere byer og er i alle aldre, og har gennem årene optrådt ved en lang 

række koncerter, blandt andet i Tivoli, på Furesø Rådhus, Lynge Byfest, Hillerød 

Slotskirke, Farum Bytorv, sammen med E Street Jam i Galaksen og medvirket ved 

velgørenhed og TV-shows.  

De sidste tre år har Linda Andrews stået i spidsen for 

koret som dirigent og solist. Linda blev landskendt, da 

hun i 2009 vandt X-Factor, og har siden haft travlt 

med sin musikalske karriere, samtidig med at hun har 

ledet en række gospelkor. Pianist i Farum Gospel er 

den konservatorieuddannede Anders Mortensen, som 

også spiller i sit eget band, Télé Rouge, og underviser 

i musik. 

10 års jubilæet bliver fejret med bravour ved en stor 

koncert søndag den 12. maj, hvor koret har inviteret to 

dygtige gæstesolister: James Sampson og Benjamin 

Koppel. James Sampson blev kendt da han i 2001 

vandt talentkonkurrencen Stjerne for en aften. James, 

som voksede op i Californien, har også medvirket i 

Vild med Dans og i musicalen Dirty Dancing. Han har 

haft flere store hits, blandt andet Dream On og Me & 

Mrs. Jones.  

Benjamin Koppel er saxofonist og direktør for musikvirksomheden Cowbell Music. Han 

optræder med internationale jazzstjerner, danske popnavne og symfoniorkestre over hele 

verden og har modtaget en lang række musikpriser. 

Til Jubilæumskoncerten har koret udvalgt de allerbedste sange i repertoiret, og publikum 

kan glæde sig til et festfyrværkeri af stærke gospelnumre, smukke ballader og sange man 

kan synge med på. 

For at få plads til så mange tilskuere som muligt, har koret i dagens anledning valgt at 

henlægge koncerten til Galaksen i Værløse. Billetter kan købes på galaksen.dk. 

farumgospel.dk 

 

Arkæologiens Dag - Søndag den 26. maj kl.13-16 

Kend din egn - Arkæologiens Dag finder sted på Mosegaarden i anledning af at 

foreningens arkæologigruppe kan fejre 40 års jubilæum (Furesø Arkæologigruppe). Vær 

med til rundvisning i Særudstillingen Fund og Fortid i Furesø og i den permanente 

arkæologiske udstilling og meget andet kan opleves denne dag. Medbring gerne fund fra 

hylder og skuffer. 

Sted: Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse 

www.fuark.dk 

 

http://www.farumgospel.dk/
file:///C:/Users/Tue/Dropbox/Kulturelt%20Samråd%20Furesø%20Tue/Nyhedsbreve/www.fuark.dk
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Historisk vandretur på kommunegrænsen - Søndag den 2. juni kl. 14-16 

Lær din by at kende helt ud til kanten af kommunen. Gå med på en byvandring i Måløvhøj 

(Ballerup) og Jonstrup (Furesø). Hør historien om arbejdsløshedsprojektet Måløvhøj fra 

1930erne. I Jonstrup kommer det til at handle om det gamle Jonstrup Seminarium, 

bygningerne og læreruddannelsen fra 1790-1990.  

Bemærk! Turen slutter i Jonstrup. Turens længde er ca. 1 1/2 km. Gratis adgang, men 

tilmelding nødvendig. Du kan tilmelde dig her:  

https://ballerupmuseum.billet.dk/order/tickets/13260762/byvandring-i-maalovhoj-og-

jonstrup-ballerup-museum-2019-06-02-14-00-00? 

Arrangeret af Jonstrupsamlingen i samarbejde med Ballerup Museum  

Mødestedet: Hjørnet af Nørrevej og Jonstrupvej, Ballerup. 

Afslutning på Jonstrup Seminarium, gl. Øvelsesskole, Jonstrupvej 288, indgang E, 1. sal, 

Værløse. 

 

Grundlovsdag på Mosegaarden - Onsdag den 5. juni kl. 13-16 

Vær med til en festlig dag i anledning af Grundlovsdag på Mosegaarden med musik og 

grundlovstale af forfatter og forsker Solfie Lene Bak om 'Danskhed og demokrati - har vi i 

dag glemt, hvad krigen lærte os?' Værløse Folkemusikanter vil underholde. Der vil være 

mulighed for at købe kage og kaffe, mad samt fadøl, vin og vand (Fri entré)  

Sted: Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse 

Vaerloesehistorie.dk 

 

Tale, fællessang og koncert i præstegårdshaven – Onsdag den 5. juni kl. 

14 

Onsdag 5. juni fyldes præstegårdshaven i Farum igen til en eftermiddag med stærke 

traditioner: en vedkommende taler, fællessang og koncert. Det er 25 gang, at 

Grundlovsdag fejres i haven. 

I år holdes talen af forfatteren Peder Frederik Jensen, der som de fleste andre søger gode 

grunde til at holde det livsnødvendige håb oppe i en tid, hvor mange udviklinger og kurver 

går den forkerte vej.  

Musikken til koncerten leveres af Benjamin Koppel, Anders Koppel og Alex Riel. Første 

gang, der blev holdt grundlovsdag i Farum Præstegårdshave, var i 1995. Også dengang 

var Anders Koppel en af musikerne, der ved koncerten spillede sammen med Peter 

Bastian. 

Det er sognepræst Jan Asmussen, der er vært ved eftermiddagen, som varer fra kl 14-18. 

Der er gratis adgang. 

Sted: Præstegården, Kaalundsvej 33A, 3520 Farum 

farumsogn.dk 

 

farumsogn.dk
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Genindvielse af talerstolen på Kaalundspladsen - Lørdag den 15. juni 

kl.10-13 

Genindvielse af talerstolen på Kaalundspladsen ved Furesøbad. På Valdemarsdag er det 

800 år siden at Dannebrog faldt ned fra himlen ifølge traditionen, og det er 100 år siden, at 

talerstolen blev indviet. Det fejres med talere, musik og sang. 

Sted: Kaalundspladsen ved Furesøbad   

Vaerloesehistorie.dk 

 

Kend din egn - morgenture i skoven - Søndage kl. 10-12 

Kend din egn - morgenture i skoven. Alle skovene på vores egn er rige på natur og 

kulturspor fra de allerældste tider og til i dag. Furesø Arkæologigruppe (en del af 

Værløseegnens Historiske Forening) vil søndag formiddage gå små ture i skovene. 

Formålet er at vise og fortælle om kultursporene samt diskutere, hvad man ser. Men ikke 

mindst er det hensigten at få motion og et hyggeligt samvær. 

Arkæologigruppen har i mange år rekognosceret i skovene. Vi ved, hvor alle de 

spændende ting findes og har en god viden om det, der er derude. Måske finder vi oven i 

købet ikke registrerede kulturspor. 

Turene begynder fra Mosegaarden kl. 10.00, og vi kører til skoven i vores biler. ”Der er 

altid plads til én til”. Her vil blive tale om korte vandreture, og ofte væk fra de almindelige 

veje og stier. Man skal være nogenlunde gående, og være påklædt til lejligheden. Vi vil 

altid gå i et moderat tempo. Undervejs nyder vi medbragte drikkevarer. Skovafsnittet vi 

besøger vælger vi fra gang til gang. Det diskuterer vi på turene. Turene gennemføres ikke, 

såfremt det blæser, regner eller sner kraftigt. Turene slutter omkring kl. 12. 

Datoer for skovturene kan ses her på Arkæologigruppens hjemmeside www.fuark.dk. Her 

kan man kort tid før en turdato se, om turen er aflyst som følge af dårligt vejr. 

 

Nyt fra kommunen 
 

Alugodkvindens buste - Fredag den 3. maj kl. 14 

 

I forbindelse med afsløringen af Alugodkvindens buste inviterer Furesø Byråd til reception. 

Alugod kom til vores egn ca. år 200, men døde desværre kort efter. At hun var gift med en 

rigmand vidner de rige smykker hun havde med i graven om. Hendes grav blev fundet i 

1944 i nærheden af Hjortøgård. Især hendes ansigt var velbevaret og er nu blevet 

levendegjort i bronze. Busten præsenteres den 3. maj kl. 14. 

Sted: Furesø Rådhus i Atriet, Stiager 2, 3500 Værløse 

 

Vaerloesehistorie.dk
www.fuark.dk
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Hjemmeside 

Kommunens nye hjemmeside gik i luften primo april. Kommunen skriver om den nye 

hjemmeside: På den nye version af furesoe.dk møder du en ny struktur, et nyt design og 

indhold, der har fået den helt store overhaling. Fem nye menuer skal gøre det nemmere 

for dig som borger og erhvervsdrivende at finde svar på spørgsmål og hjælp til dine 

gøremål: Borger, Erhverv, Oplevelser, Politik og Vær Med.  

På det nye furesoe.dk vil du også opleve stærkere formidling af emner, hvor du som 

borger kan få indflydelse på udviklingen af kommunen. 

Både www.furesoe.dk og aktivfuresoe.dk (foreningsportal) vil løbende blive revideret 

frem mod sæsonstart. 

Furesø kommune har skiftet platform for Åben Skole fra skolenivirkeligheden.dk til 

www.skoletjenesten.dk – en platform lærerne i forvejen er vant til at bruge. Kommunen 

har fået sin egen side på skoletjenesten.dk. Den hedder Furesø Åben skole, hvor 

foreninger, kulturinstitutioner og virksomheder kan præsentere deres Åben skole tilbud. 

Det er besluttet, at der tidligst igen afholdes Åben Skole Event i Furesø kommune i foråret 

2020. Indtil da vil hele konceptet blive revurderet (fysisk og tidsmæssig placering, form og 

indhold mm.). 

 

Deadline 
 

Deadline for input til næste ordinære nyhedsbrev dækkende juni og juli er tirsdag 

den 28. maj 2019. 

 

Venlig hilsen Redaktionen, nyhedsbrev@furesoekultur.dk 

 

På vegne af bestyrelsen 

Birgit Kjeldgaard, kjeldg@besked.com  

Tue Bertelsen, tue.bertelsen@gmail.com 

www.furesoe.dk
aktivfuresoe.dk
www.skoletjenesten.dk
mailto:nyhedsbrev@furesoekultur.dk
mailto:kjeldg@besked.com
mailto:tue.bertelsen@gmail.com

