Kulturelt Samråd Furesø Nyhedsbrev juni 2019

Kære Kulturelle Foreninger
Sommerferien nærmer sig med raske skridt. KS har holdt de første møder og
er ved at komme i arbejdstøjet.
I sommerens løb vil vi overveje en ny udgave af Nyhedsbrevet, således at det
ikke bliver så langt og således at der linkes direkte til jeres arrangementer. De
nye standarder for indsendelse af stof til Nyhedsbrevet vil vi maile ud til jer i
løbet af medio august, hvorefter vi håber at have et nyt Nyhedsbrev på banen i
slutningen af august/begyndelsen af september hvor I alle har været i gang
med at planlægge efterårets programmer.
I mellemtiden vil vi ønske jer alle en rigtig god, oplevelsesrig sommer.

Indhold
Nyt fra bestyrelsen ................................................................................. 2
Bestyrelsen – nok engang! .................................................................... 2
Ny foreningsfolder – fortæl om jeres forening! ......................................... 2
Nyt fra kommunen .................................................................................. 3
Indberetning af foreningsoplysninger – Sidste frist 1. juni .......................... 3
Uddeling af årets talentpris for unge – 13. juni kl. 17 ................................ 3
Pulje til vedligeholdelse af kommunale faciliteter ...................................... 3
Nyt fra foreningerne ................................................................................ 5
Grundlovsfest med musik og grundlovstale – Onsdag den 5. juni kl. 13 ....... 5
Tale, fællessang og koncert i præstegårdshaven – Onsdag den 5. juni kl. 14 5
Kend din egn, oplev naturen og kom til Nørreskoven i Værløse – Lørdag den
15. juni kl. 10-13 ................................................................................. 6
Furesø Museer åbner Alugodudstillingen – Fredag 21. juni kl. 15................. 6
TILLYKKE til en KULTUREL-kommunal-INDSJÆL ....................................... 6
Historisk vandretur fra Måløvhøj til Jonstrup – Søndag den 16. juni kl. 14-16
......................................................................................................... 7
Kend din egn - morgenture i skoven – Søndage kl. 10-12 .......................... 7
Teatergruppen Syvstjernen søger nye deltagere ....................................... 8
Næste nyhedsbrev .................................................................................. 8

Kulturelt Samråd Furesø

Nyhedsbrev juni 2019

Side 1 af 8

Nyt fra bestyrelsen
Bestyrelsen – nok engang!
I sidste Nyhedsbrev listede vi Bestyrelsens medlemmer, men af uforklarlige
årsager stoppede listen ved de faste bestyrelsesmedlemmer, derfor fik vi ikke
nævnt resten af Bestyrelsen, det beklager vi – men det råder vi bod på denne
gang:
Bestyrelsen 2019 er
Formand

Ilse Schødt
ilseS@privat.dk
Tue Bertelsen
tue.bertelsen@gmail.com
Anne Sørensen
annesoerensen@email.dk
Birgit Kjeldgaard
Gitte Åkjær
Peter Helledie Stæhr
Tom Høst
Kirsten Høybye
Erling Brix
Marianne Stohn

Næstformand
Kasserer
Best.mdl.
Best.mdl.
Best.mdl.
Best.mdl.
Suppleant
Suppleant
Revisor

Ny foreningsfolder – fortæl om jeres forening!
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.
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Nyt fra kommunen
Indberetning af foreningsoplysninger – Sidste frist 1. juni
Din forening skal godkendes årligt - og deadline nærmer sig!
Lørdag den 1. juni skal din forening opdatere jeres foreningsdokumenter i
Aktiv Furesø, hvis I ønsker adgang til kommunale faciliteter og/eller tilskud.
For det bliver inddraget, hvis I ikke uploader de lovpligtige
dokumenter, som er følgende:





Erklæring om børneattest
Foreningens vedtægter
Referat fra generalforsamling
Underskrevet (tilskuds-)regnskab

Vær opmærksom på, at dokumenterne skal opdateres –også selv om de ikke
er ændret siden du uploadede dem sidste gang.
Sådan gør du
Når du er logget ind på Aktiv Furesø, skal du under fanen 'Rediger
foreningsoplysninger' scrolle ned i bunden af siden. Her kan du uploade de fire
nyeste dokumenter.
Se vejledningen.

Uddeling af årets talentpris for unge – 13. juni kl. 17
Furesø kommune uddeler årets talentpris for
unge torsdag den 13. juni kl. 17 i Farum
Kulturhus’ foyer. Alle er velkomne.
Se indbydelsen. Kom og vær med til at hylde
de mange unge!
Sted: Farum Kulturhus, Stavnholtvej 3, 3520 Farum

Pulje til vedligeholdelse af kommunale faciliteter
Ansøgningsfrist 15. juni
Fra Forvaltningen har vi modtaget:
Kære Foreninger
Udvalget for kultur, fritid og idræt har afsat 300.000 kr. til at imødekomme
foreningsønsker i 2019. Midlerne er afsat til at realisere ideer/ønsker til
forbedring og etableringer i de kommunale faciliteter, som foreningerne dagligt
anvender til afvikling af deres mange aktiviteter. Der er nedsat en
arbejdsgruppe under Folkeoplysningsudvalget, som gennemgår de indkomne
ansøgninger og prioriterer og udvælger de ønsker, som bliver tilgodeset i
2019.
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Arbejdsgruppen består af:
Furesøens Idrætsråd
Formand Lars Køster Svendsen lks3520@gmail.com
Kulturel Samråd
Formand Ilse Schødt ilses@privat.dk
Spejdernes Samråd
Formand Sven Krarup Nielsen SvenKN@outlook.dk
Hvad kan man søge til?
Har din forening gode ideer eller ønsker til forbedringer af og etableringer i de
kommunale faciliteter, så kan du nu søge om midler til dit projekt.
Udvalg for kultur, fritid og idræt har for 2019 godkendt en pulje på 300.000 kr.
til at få din forenings ønsker omsat til konkret handling, fx tilskud til opførsel af
hegn ved en spejderhytte, opsætning af støjvægge, udvide bænke i
omklædningsrum, opsætte musikanlæg og så videre.
Hvis I ønsker at søge om midler til et projekt, kan I finde al vigtig information i
vedhæftede folder.
Vær opmærksom på, at vi skal modtage jeres ansøgning senest den 15. juni
2019.
Læs folder om Vedligeholdelsespuljen 2019

Hvordan gør man?
Såfremt I har en rigtig god idé/ønske, som kommer jeres og måske andre
foreningers medlemmer til gode, er I velkomne til at sende jeres ansøgning til
jhe@furesoe.dk. Deadline for ansøgningen er den 15. juni 2019.
Ansøgningerne vil blive behandlet af førnævnte gruppe inden medio juli 2019.
I ansøgningen skal følgende fremgå:





Beskrivelse af ideen/ønsket
Hvor skal det udføres
Hvem kommer til at få glæde af ideen/ønsket?
Hvad koster det? Og hvor meget søges der i tilskud?

Såfremt I har brug for hjælp til udarbejdelse af ansøgningen, er I meget
velkomne til at kontakte medlemmer af arbejdsgruppen på mail.
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Nyt fra foreningerne
Grundlovsfest med musik og grundlovstale – Onsdag den 5.
juni kl. 13
Grundlovsfest med musik og grundlovstale af forfatter, forsker
Sofie Lene Bak om ” Danskhed og demokrati – Har vi i dag
glemt, hvad krigen lærte os?” Vær med og lyt til folkemusik,
hygge med kaffe og fadøl. Alle er velkomne!
Sofie Lene Bak, lektor i moderne historie ved
Københavns Universitet, vil tale om det, vi tror
og mener, er danske værdier. De blev for en stor
dels vedkommende skabt i den intense periode
frem til Anden Verdenskrig og under den tyske
besættelse af Danmark 1940-1945.
Mobiliseringen af danske, demokratiske værdier
blev et værn mod den totalitære trussel fra syd
og øst, man ikke udadtil kunne forsvare sig
imod. Da kampen stod om Danmarks grundvold
blev holdninger et aktiv forsvar. Har vi i dag
glemt, hvad krigen lærte os?
Værløse Folkemusikanter vil spille de gode gamle numre, og vi håber at mange
vil nyde det sociale samvær i Mosegaardens lille frilandsmuseum bag
hovedbygningen.
Fri entré – i pauserne kan man nyde kolde fadøl, vin, vand, kaffe og kage.
Sted: Vi ses på Mosegaarden, Skovgårds Allé 37, 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
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Kend din egn, oplev naturen og kom til Nørreskoven i
Værløse – Lørdag den 15. juni kl. 10-13
Musik og sang, kend din egn-fortællinger
og mød forfatteren Marianne Vestergaard
Nielsen (Fri entré) vær med til at genindvie
talerstolen på Kaalundspladsen i anledning
af 800 året for Dannebrogs fald fra himlen.
Programmet omfatter Sang og musik af
Farumkoret og Visens Venner i Furesø og
du kan lytte til fortællinger fra
Værløseegnens Historiske Forening om
digteren Kaalund, om Kaalundspladsen
med Valdemarstenen, om sagnet om
Dannebrog, der faldt ned fra himlen og de
berømte lokale adelsmænd fra Hvideslægten. Hovedtaleren er Marianne
Vestergaard Nielsen (f. 1973) journalist, forfatter og underviser, hvor hun med
udgangspunkt i selvoplevede situationer formidler med stort engagement og
nærvær.
Lidt om stedet: Kaalundspladsen blev indviet for 100 år siden og publikum
stemte dengang om, hvad pladsen skulle kaldes i al fremtid. Valget faldt på
Kaalundspladsen efter digteren Kaalund, der boede i flere år i Farum. Når de
mange indlæg er forbi, betragtes talerstolen for genindviet. Ordet er derefter
frit. Tag gerne din medbragte mad/drikke med, og husk evt. tæppe, stol eller
lignende.
Sted: Vi mødes på Kaalundspladsen som ligger på højre side, når man går,
cykler eller kører ned til Furesøbad fra den gamle Frederiksborgvej.

Furesø Museer åbner Alugodudstillingen – Fredag 21. juni kl.
15
Furesø Museer åbner Alugodudstillingen i samarbejde med Værløseegnens
Historiske Forening. Der vil være en reception, hvor alle er velkomne. (Fri
entré)
Sted: Mosegaarden, Skovgårds Allé 37, Værløse
Vaerloesehistorie.dk

TILLYKKE til en KULTUREL-kommunal-INDSJÆL
For 25 år siden talte Farum kommune om et Kulturhus –
mange af os så mere en gammel skole.
Men det skulle ændre sig takket være Zanne Jahn. Skolen
forsvandt og frem skød det fineste, mest spændende,
indbydende Kulturhus – Farum Kulturhus. Zanne var kommet
til.
Kulturelt Samråd Furesø
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Der blev ændret her og der og alle vegne og i dag taler vi ikke længere om en
skole, men om ”vores alle sammens” Kulturhus.
Kulturelt Samråd ønsker Zanne hjertelig tillykke med de 25 år i Farum
Kulturhus og vi er sikker på at alle de Kulturelle foreninger gerne deltager
sammen med os i denne hyldest.
TILLYKKE Zanne – og TAK!
Der holdes reception i Kulturhusets foyer torsdag den 20. juni kl. 1518.
Alle er velkomne.

Historisk vandretur fra Måløvhøj til Jonstrup – Søndag den
16. 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 bl.a. 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/gateway/13261128 eller send en mail
til jettekir@gmail.com. Turen arrangeres af Jonstrupsamlingen i samarbejde
med Ballerup Museum.
Mødestedet: Hjørnet af Nørrevej og Jonstrupvej, Ballerup. Afslutning på
Jonstrup Seminariums gl. Øvelsesskole, Jonstrupvej 288, indgang E, 1. sal.
Læs mere på: www.Jonstrupsamlingen.dk

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

Teatergruppen Syvstjernen søger nye deltagere
Teatergruppen Syvstjernen er nok Furesøs
største familieteaterprojekt. Hvert år
deltager 70-80 elever og forældre om at
skabe en helt ny forestilling i fællesskab
på tværs af skoler, klasser og alder.
Vi har nu startet vores 29. sæson, som
skal ende med 3 helt nye forestillinger den
27. og 28. marts 2020.
Målgruppen er primært elever fra 2. til 9.
klasse, samt deres forældre. Men andre
kan også være med.
Elever til og med 6. klasse skal have mindst én forælder med.
Vi har ingen auditions! Alle kan tilmelde sig.
Vi har specielt brug for ekstra hjælp til vores praktiske grupper:
kostumer, lys og lyd, kulisser og rekvisitter. Alle kan tilmelde sig
uanset alder.
Teatergruppen har øveaften hver onsdag fra 8. januar 2020 frem til premieren
fredag den 27. marts 2020, plus nogle weekenddage imellem.
Læs mere på teatergruppen.dk, hvor I kan tilmelde jer.

Næste nyhedsbrev
Næste nyhedsbrev sendes i starten af september.
I midten af august vil I høre fra os om nye retningslinjer for input til
nyhedsbrevet, så det ikke bliver så langt. Her får I også deadline for næste
input.
Venlig hilsen Redaktionen, nyhedsbrev@furesoekultur.dk

På vegne af bestyrelsen
Birgit Kjeldgaard
Tue Bertelsen
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