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Kulturelt Samråd Furesø 

Nyhedsbrev januar 2020 

 

Kære Kulturelle Foreninger i Furesø 

KS ønsker jer alle et rigtig godt og aktivt Nyt År. 

Siden KS konstituerede sig i marts 2019 har vi været i gang med flere opgaver. Tue og Birgit har 

udsendt 8 nyhedsbreve og vi oplever heldigvis at flere og flere af jer benytter Nyhedsbrevet. Tom 

har udarbejdet en fin folder ”Furesø Kultur” med præsentationer af de kulturelle foreninger (ligger 

gratis fremme flere steder). Vi har afholdt møde med foreningerne om en evt. fremtidig 

Foreningsfestival (se venligst Birgits resume af mødet i dette Nyhedsbrev). Vi er desværre ikke 

kommet i mål med en fremtidig re-konstruktion af Samrådet – men vi arbejder hen imod et forslag 

som kan forelægges foreningerne i løbet af februar/marts måned i år.  

I denne omgang slap kulturen for de alt for store besparelser ved Budgetforhandlingerne. Det kan vi 

bl.a. takke det gode, konstruktive samarbejde med foreningerne for. Dette samarbejde har KS brug 

for – også fremover. 

Vores nye kasserer Anne har fået styr på økonomien så vi nu også i løbet af januar kan udsende 

opkrævning på medlemskontingentet på 100 kr. Vi beder jer betale kontingentet inden den 10. 

februar (se andet sted i dette Nyhedsbrev).  

I den anledning vil vi gerne opfordre til at endnu flere benytter sig af vores Nyhedsbrev og også at 

endnu flere foreninger slutter op om Kulturelt Samråd. Husk det er igennem os I kan øve 

indflydelse på kommunens beslutninger og på hvordan kommunens kulturpenge forvaltes.  

Vi er godt i gang med 2020 og den årlige generalforsamling er fastlagt til den 20. februar kl. 19 i 

Foreningslokalet. Vi håber at mange af jer vil deltage og give jeres mening tilkende, bl.a. om jeres 

ønsker til vores fortsatte arbejde.  

Vi kan konstatere via aviserne, at der skal ske store ændringer indenfor kultur- og foreningslivet. Vi 

kender ikke disse planer, men vi håber at blive klædt på – også – til denne opgave snarest muligt, 

således at vi løbende kan orientere jer foreninger. 

Med ønsket om at give KS endnu mere liv og engagement i samarbejdet med foreningerne ønsker vi 

alle et rigtigt Godt Nytår.  

Ilse/formand 

 

Nyt fra bestyrelsen 

 

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde – Torsdag den 20. februar kl. 19 

Vores årlige repræsentantskabsmøde (generalforsamling) afholdes torsdag den 20. februar kl. 19. 

Medlemmer får en separat indkaldelse herom. 

Forslag til behandling på det ordinære repræsentantskabsmøde skal være formanden i hænde senest 7 dage før mødets 

afholdelse, dvs. senest den 13. februar. Skriv til formand@furesoekultur.dk. 

 

mailto:formand@furesoekultur.dk
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Kontingent 2020 – senest 10. februar 

Kære Medlemmer, 

Så er 2020 i gang og det er tid til at indbetale kontingentet. 

Vores mailliste er ikke helt ajour, så I må meget gerne meddele eventuelle ændringer i forhold til hvem der skal 

modtage opkrævninger. 

Kontingentet er, som vedtaget på repræsentantskabsmødet i 2019, fortsat 100 kr. som skal indsættes på vores konto i 

Danske Bank regnr. 9570 konto 12807465 snarest muligt. 

Anne Sørensen 

kasserer 

 

FORENINGSFESTIVAL – SKAL – SKAL IKKE ? 

Torsdag den 21. november havde vi et møde med foreningerne om, hvordan vi fremover skulle afholde en 

Foreningsfestival hvor de kulturelle foreninger præsenterer sig overfor borgere, hinanden og politikere. 

Her er referatet: 

Referat af møde den 21. november om eventuel Foreningsfestival fremover  

Kulturelt Samråd havde inviteret foreningerne til en drøftelse af en Foreningsfestival. 

Zanne Jahn indledte aftenen med et causeri over sin tid som leder af Kulturhuset i Farum og lagde op til emnet for 

aftenens drøftelse med følgende spørgsmål til forsamlingen: Hvorfor I vil have en foreningsfestival? For hvem? Hvad er 

formålet – at møde hinanden? at rekruttere nye medlemmer? at netværke? at vise borgere og politikere hvad 

foreningerne står for og laver? Eller noget andet? Kunne der være alternativer til en foreningsfestival? 

Væsentlige input i debatten: 

• Uanset hvad vi gør, så er tidspunkt og fysisk placering af festivalen af afgørende betydning. Rådhuset duer 

ikke. Det skal være et sted, hvor folk falder tilfældigt forbi. Man kunne skifte mellem Kulturhuset i Farum og 

Galaksen i Værløse. 

• Der er mange events i kommunen i løbet af efteråret. Festivalen kunne måske med fordel placeres i foråret, så 

man også kan bruge udendørsarealer. Det var der stor opbakning til. 

• Det nuværende koncept for foreningsfestivalen er ikke optimal. Måske er det for stort? Måske kunne man 

splitte det op i flere foreningsfestivaler? Man kunne fx have en begivenhed i hver af de to byer, som passer til 

de faciliteter, der er til rådighed. Og ikke nødvendigvis på samme tid.  

• Nogle mente ikke de traditionelle boder med information om foreningerne fungerer godt. ”Kom og mød din 

forening” er ikke nok. Der skal ske/fremvises noget. Fint med optræden, eller at vise hvad der fx er produceret 

i værksteder og lign. 

Nye ideer/koncepter: 

• Kunne man dele det op i temadage?  Åbent hus med repræsentation af foreninger/kunstnere? Her kunne en 

forening præsentere sig. Evt. med fællesspisning først. 

• Kunne man lave noget på en kulturdag (en lørdag)? 

Særlige udfordringer:  

• Samarbejdet med de kommunale institutioner bør optimeres 

• Hvordan kan vi være mere opsøgende ift målgruppen af etniske borgere?  

Konklusion: 

Der var ingen entydig konklusion på spørgsmålene: Foreningsfestival: skal/skal ikke - hvor? hvordan? Kulturelt Samråd 

arbejder videre med de fremkomne synspunkter og vil senere komme med et konkret udspil, som alle foreninger får 

mulighed for at forholde sig til. 
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Kultur i Furesø 

Vi kan nu præsentere den nye folder om Kultur i Furesø. Rigtig mange foreninger har bidraget 

med materiale og nu ligger den færdig. Vi synes den er meget flot og rummer – desværre ikke alle 

kulturelle foreninger – men de foreninger, der har sendt materiale til KS. 

Foreningerne står med kontaktinfo, og hvor der ikke findes en hjemmeside er foreningens 

mailadresse nævnt. 

Institutionerne er også medtaget, men kun med information om at de findes. 

Vi håber I alle vil tage godt imod folderen. Vi lægger den ud på strategiske steder og I er også 

velkommen til at kontakte os hvis I ønsker flere eksemplarer. 

Hent den her! 

 

Gitte Åkjær, medlem af bestyrelsen i Kulturelt Samråd Furesø – Profil 

Jeg hedder Gitte Åkjær og er 63 år. Jeg er uddannet pædagog og har arbejdet både i Værløse og Farum. Samt i BUPL i 

Hillerød i 5 år. Jeg er desværre førtidspensioneret på grund af sklerose. Jeg har efterfølgende taget en universitets-

bachelor i voksenpædagogik, som jeg bruger meget i dette arbejde. Jeg sidder i KS - valgt som "privat person", men er, 

som man skal være, medlem af en organisation som er medlem af KS.  

Jeg er et aktivt politisk menneske, som involverer mig i mange ting, f.eks. diverse bestyrelser og lektiehjælpen på 

Farum bibliotek. 

 

Tom Høst, medlem af bestyrelsen i Kulturelt Samråd Furesø – Profil 

Uddannet lærer og skolebibliotekar. Tidligere formand for Kultuelt Samråd. Tidligere medlem af 

Folkeoplysningsudvalget FOU. Gennem mange år medlem og kasserer i Farum Jazzklub. 

Gennem mange år egen virksomhed inden for design (møbler og belysning). 

 

 

Nyt fra Foreningerne 

 

Foredrag om skovene af Kim Søderlund m.fl. – Onsdag den 22. januar kl. 19 

Kend din egn. Kim Søderlund fortæller nyt om de gamle skove i vort område. Hvad 

betyder den nye status nu, hvor flere områder fremover skal være såkaldt urørt skov? Hvor 

langt er man med planerne for de enkelte skove? Hvad betyder det for brugerne? Er der nyt 

om Flyvestation Værløse? Og hvad laver en travl skovrider egentlig? Værløseegnen siger 

farvel til vor lokale skovrider. Kim Søderlund er den sidste af en lang række skovridere 

med bopæl i vort område gennem 360 år. Et par fortællere fra Værløseegnens Historiske 

Fortællergruppe vil samme aften give en historisk oversigt over skovriderne og de 

anvendte ejendomme. I pausen vil der være salg af øl og vand. Se: www.vaerloesehistorie.dk. 

Sted: Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse 

 

https://furesoekultur.dk/KS%20folder.pdf
http://www.vaerloesehistorie.dk/
https://furesoekultur.dk/KS%20folder.pdf
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Verdens Brændpunkter – Mandag den 27. januar kl. 19-21 

Kristian Jensen, tidligere næstformand i partiet Venstre, medlem af Folketinget, kommer til 

Farum med sit foredrag: ”Verdens Brændpunkter med udgangspunkt i min tid som 

udenrigsminister”. 

Som udenrigsminister var Kristian Jensen ansvarlig for den danske forhandling op til 

vedtagelsen af FN’s 17 Verdensmål i 2015. 

Sted: Teatersalen, Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum 

Pris:  kr. 100,-  studerende kr. 50,- 

Tilmelding: NetOps hjemmeside: netopaf.dk 

 

Åben danseaften hos Farum Folkedansere med besøg af Værløse Folkemusikanter – Mandag 

den 27. januar kl. 19:30-21:30 

Alle er velkomne. Kom og prøv folkedans! 

Der skal også danses Lanciers ! 

Denne aften serveres der kaffe/te og kage i en pause. 

Pris 35 kr. 

Se: farumfolkedansere.dk 

Sted: Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3500 Farum 

 

Kom og syng med – Onsdag den 29. januar kl. 10:30-11:30 

Fællessang fra højskolesangbogen ved kirkens organist Lene Rasmussen Hesdorf. 

Hovedemnet denne formiddag er sange af Thorvald Aagaard. 

Sted: Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse 

 

Fællesspisning i Kirke Værløse – Onsdag den 29. januar kl. 18 

Hyggelig fællesspisning med kort indlæg, sang og tid til en god snak. Sognepræst Fritze 

Steiner-Johnsen fortæller denne aften om sin rejse i Mandelas fodspor. Pris 50 kr. 

Tilmelding til kirkekontoret på tlf. 44 48 01 25. 

Sted: Kirke Værløse Sognehus, Kirkestræde 5, 3500 Værløse 

 

Musikcafé – Fredag den 31. januar kl. 15-16 

Hareskov Kirkes organist Malgorzata Egholm spiller et varieret program, det afsluttes med kaffe og fællessang. 

Sted: Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse 

 

Eftermiddagstræf – Kirke, krudt og kragetæer – Onsdag den 5. februar kl. 14-16 

Niels Holger Ellekilde, pastor emeritus vil holde et humoristisk foredrag om natursyn, 

præstegerning og jagt i indland og udland – med anekdoter, sjove historier, skæve vinkler og 

samtidigt stor alvor om de væsentlige ting. Vi skal bl.a. høre om genindvielse af et skovkapel i 

det gamle Østpreussen under en vildsvinejagt, og om jagthunde, der forstyrrede en ortodoks 

gudstjeneste i en landsby på grænsen til Hviderusland. Kaffe og kage 20 kr. 

Sted: Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse 

 

netopaf.dk
http://farumfolkedansere.dk/
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Herre Gud & Sov godt – Onsdag den 29. januar kl. 17:30 

Hareskov kirke. Mad, musik og historier for børnefamilier. Tilmelding senest mandagen før hos Louise på 

Lk@vaerloesesogn.dk eller på mobil 29 65 15 71. 

Sted: Hareskov Kirke, Skandrup Allé 34, 3500 Værløse 

 

Gud & Spaghetti – Torsdag den 30. januar kl. 17:30 

Torsdag d. 30/1 kl. 17.30 er der Gud & Spaghetti i Værløse kirke. Vi begynder med en halv times gudstjeneste i 

børnehøjde, hvorefter vi spiser sammen, inden der bliver mulighed for sjov og leg. Alle er velkomne, tilmelding ikke 

nødvendigt. 

Sted: Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse 

 

Route 66: Rock på Ellegården – Ingvar og Bandet – Fredag den 

31. januar kl. 20 til 00:30 

På den sidste dag i januar er det igen tid til en festlig og fornøjelig aften på 

Ellegården i selskab med Ingvar og Bandet, et meget efterspurgt band, der spiller 

musik fra vores grønne ungdom i 60’erne, så kom og genoplev tiden fra dengang vi 

alle var unge. 

Musikken spiller fra kl. 20:30 til 00:30. Prisen er kr. 100 for medlemmer og 140 

for ikke medlemmer som betales i døren, hvor man også kan købe et års 

medlemskab for kr. 100. 

Happy Hour fra kl. 20:00 til 20:30 - hvilket hos Route 66 betyder nedsatte priser - ikke 2 for 1 pris. Mobilepay kan 

anvendes, men ikke Dankort. 

Sted: Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum 

Nærmere information findes på www.farums60erklub.dk 

 

Konfirmanddesignet gudstjeneste – Lørdag den 1. februar kl. 14 

Sognepræst Fritze Steiner-Johnson laver i samarbejde med en gruppe konfirmander og kunstneren Karsten Auerbach en 

udtryksfuld og spændende gudstjeneste kl. 14:00 i Værløse Kirke. 

Sted: Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse 

 

Fra eksklusion til inklusion - specialundervisningens historie – Søndag den 2. 

februar 2020 kl. 14-16 

Professor Niels Egelund fortæller om den lange vej fra 1800-tallets forsorg for blinde, døve, åndsvage og 

vanføre frem til nutidens specialundervisning med inklusionsloven af 2012. 

Sted: Jonstrupsamlingen, Jonstrupvej 288, bygning E, 1. sal.  

Læs mere på www.jonstrupssamlingen.dk 

 

http://www.farums60erklub.dk/
www.jonstrupssamlingen.dk
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Og nu kom Kjørmes Knud – og gik igen – Fredag den 14. februar kl. 18:30 

Kjørmes Knud, kyndelmisse, lysmesse – kært barn har mange navne – finder hvert år sted den 2. februar og markerer 

Marias renselse 40 dage efter Jesu fødsel.  

Den 14. februar, næsten to uger efter Kjørmes Knud vil vi måske nok synge en vintersang, men vi vil først og fremmest 

se fremad og fokusere på, at det efter en måske hård vinter – hvem ved? – også vil blive forår igen.  

Mulighederne er nærmest uendelige, men måske dukker der inspiration op, som man ikke lige 

havde i tankerne - måske et byggeprojekt, en fisketur, et slag minigolf, havearbejde, en 

safarirejse eller ….?      

Scenen bliver indtaget af vore egne sangere suppleret med gæstesangere, og salen forhåbentlig 

fyldt med et inspirationssøgende syngelystent publikum. – Og som altid en aften med et stort 

udvalg af fællessange. 

Arrangør: Visens Venner Furesø. Se mere på www.visensvennerfuresoe.dk 

Bordbestilling og nærmere oplysninger på 44 95 05 55. 

Sted: Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum 

 

Morten Kargaard Septet – Søndag den 16. februar kl. 15 

Mette Termansen obo, Maj Berit Guassore trompet, Karen Johanne Pedersen violin, 

Jakub Lutzen bratsch, Samira Dayyani cello, Lars Johnsen bas, Morten Kargaard 

guitar. Topmusikere fra den klassiske og rytmiske scene spiller sammen i en stil uden 

preferencer. 

Sted: Hareskov kirke, Skandrup Allé 34, 3500 Værløse 

 

Fastelavnsfest for alle hos Farum Folkedansere – lørdag den 22. februar kl. 14:30-16:30 

– med tøndeslagning, sanglege og folkedanse til levende musik. 

– præmier til kattekonger og dronninger 

– præmier til de bedst udklædte 

– kaffe/te til de voksne og juice/kakaomælk til børnene, fastelavnsbolle til alle 

Pris: 75 kr. for alle. 

Tilmelding senest 19. februar til farumfolkedans@gmail.com 

Sted: Ellegården, Stavnsholt vej 168, 3520 Farum 

 

Fastelavn i Værløse Kirke – Søndag den 23. februar kl. 10:30 

Søndag d. 23/2 fejrer vi fastelavn i Værløse kirke med et brag af en fest. Vi begynder kl. 10:30, hvor der vil være en 

børnevenlig gudstjeneste, hvorefter vi slår katten af tønden, spiser fastelavnsboller og møder nye venner. Kom meget 

gerne udklædt, børn som voksne. 

Sted: Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse 

 

www.visensvennerfuresoe.dk


Kulturelt Samråd Furesø Nyhedsbrev januar 2020 Side 7 af 10 

Åben danseaften hos Farum folkedansere – Mandag den 24. februar kl. 19:30-21:30 

– den sidste mandag hver måned er alle velkomne til at komme og prøve folkedans. 

– med instruktør og levende musik. 

– Medbring evt. selv kaffe/te. Øl og vand kan købes. 

Pris: 25 kr. 

Se: farumfolkedansere.dk 

Sted: Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum 

 

Route 66: Rock på Ellegården – Hadberg Band – Fredag den 28. februar kl. 20-00:30 

I denne måned er der igen en festlig og fornøjelig aften på Ellegården. Denne gang i selskab med Hadberg Band. Det er 

et band, der spiller for de danseglade og for dem, der synes, at 60'er-musik bare er så fedt. Ikke så mange dikkedarer - 

bare ud over stepperne - til det ventende dansegulv. Det kan ikke undgå at blive en fantastisk aften. 

Musikken spiller fra kl. 20:30 til 00:30. Prisen er kr. 100 for medlemmer og 140 for 

ikke medlemmer som betales i døren, hvor man også kan købe et års medlemskab for 

kr. 100. 

Dørene åbnes kl. 20. Happy Hour fra kl. 20:00 til 20:30 - hvilket hos Route 66 

betyder nedsatte priser - ikke 2 for 1 pris. MobilePay kan anvendes, men ikke 

Dankort. 

Sted: Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum 

Nærmere information findes på www.farums60erklub.dk 

 

Medlemsdag – Værløseegnens Historiske forening – Lørdag den 29. februar kl. 11-14 

Åbent hus – for nye og gamle. Foreningen byder på et glas vin eller vand, kom forbi og få en snak om stort og småt. Du 

kan hente årsskriftet Witherløse og endelig kan du betale dit kontingent samtidigt (uden gebyrer). Husk at medbringe 

kontanter eller betal via MobilePay. Vi byder også velkommen til interesserede nye medlemmer, som kan indmeldes på 

dagen. www.vaerloesehistorie.dk 

Sted: Mosegaarden, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse 

 

Læreruddannelsen før, nu og i fremtiden – Søndag den 1. marts kl. 14-16  

Seniorkonsulent Peder Kjøgx fortæller om læreruddannelsens historiske forudsætninger 

og de stadigt hyppigere ændringer i uddannelsen. Hvilke værdier og samfundskrav var og 

er i spil, og hvad er i vente? 

Sted: Jonstrupsamlingen, Jonstrupvej 288, 3500 Værløse, bygning E. 1. sal.  

Læs mere på www.jonstrupssamlingen.dk 

 

Havet og dets hemmeligheder – Lørdag den 5. marts kl. 11 

Næste Azurmalerudstilling hedder ”Havet og dets hemmeligheder”. 

Vi holder fernisering i Fløjgalleriet i Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum lørdag den 

5. marts kl. 11.  

Og vi glæder os til at se jer. azurmalerne.net/ 

 

farumfolkedansere.dk
http://www.farums60erklub.dk/
file:///C:/Users/Tue/Dropbox/Kulturelt%20Samråd%20Furesø%20Tue/Nyhedsbreve/www.vaerloesehistorie.dk
http://www.jonstrupssamlingen.dk/
http://azurmalerne.net/
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Generalforsamling og foredrag om største danske guldfund fra vikingetiden – Lørdag den 14. 

marts kl. 14 

Efter generalforsamlingen i Værløseegnens Historiske Forening vil der blive serveret kaffe og kage, og dette års særlige 

gæst er arkæolog og museumsinspektør Lars Grundvad og vi skal høre om den førkristne kult ved Fæsted-Harreby-Sdr. 

Hygum. 

Som følge af meget grundige detektorafsøgninger udført af detektorholdet, Team Rainbow Power, har Museet på 

Sønderskovs arkæologer udgravet et område ved Fæsted, som rummede væsentligt mere end vores ”normale” 

udgravninger. I tilknytning til et meget stort hus, blev der fundet to våbendepoter og to guldepoter – alt sammen dateret 

til perioden ældre romersk til ældre germansk jernalder. Kunne alle disse opdagelser vidne om tilstedeværelsen af et 

tempel, som ligger centralt i et større helligt landskab, hvilket alt sammen kan knyttes til det førkristne univers? 

www.vaerloesehistorie.dk 

Sted: (Teatersalen) Syvstjerneskolen, Skovløbervangen 1, Værløse 

 

Elskov, Vin & Basfioler – Tirsdag den 17. marts kl. 14 

Et musikalsk portræt af Bellman og hans viser. 

Bellmans frække, elegante, humoristiske og stemningsfulde viser har, naturligt nok, altid været elsket af os danskere – 

og nok i særdeleshed Fredmans Epistler: En samling viser, der giver et levende billede af et underklasse-bohemeliv, 

fyldt med hed elskov, masser af kølig vin og liflige strøg på basfiolen. Den skønne, ubekymrede tilværelse, selv om 

både tømmermænd og ‘manden med leen’ også danser med! 

De medvirkende er Allan Høier - sang/fortælling, Allan Thorsgaard - guitar/lut og 

Kjeld Steffensen - cello. De har optrådt med Bellman-viser siden 1995 og er 

således blandt de mest erfarne fortolkere i Danmark.  

Tilmelding og betaling:  Online på www.aeldresagen.dk/farum.  

Prisen er kr. 100,-, som inkluderer entré og en drink i pausen 

Sted: Teatersalen, Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum 

 

Aftenvandring ved Bavnegaarden og Sækken – Onsdag den 25. marts kl. 18:30-20:30 

Vi går i området omring Bavnegården og på området ned mod Farum sø og Sækken med turleder John Mynderup fra 

Fortællergruppen. Vi har fået lov at komme indenfor på Københavns Kommunes børneinstitution, Bavnegaarden og her 

få fortalt stedets historie. Netop år 2020 har institutionen 100 års jubilæum. Vi skal nyde aftenudsigten over Farum sø 

med Farumgaard og Klavs Nars Holm. Undervejs vil der blive fortalt om fundet af en meget spændende 

stenalderboplads ved Sækkens bred og om Farumsøstien. Vi håber på klart vejr og måneskin! www.vaerloesehistorie.dk 

Sted: Vi mødes på parkeringspladsen ved Nørrevænget og broen under banen. Tag gerne lommelygter med. Børn er 

velkomne. Barnevogne kan ikke anbefales. 

 

Kend din egn – de tre Værløse Malere – Fredag den 17. april kl. 19 

Tilmelding til seminaret. Seminaret er gratis og åbent for alle interesserede. Der tilstræbes 60 deltagere efter ”først til 

mølle princippet”. Tilmelding til Niels Bødker Thomsen, telefon: 44 48 18 08 eller mail: nbt@os.dk. Ved tilmelding 

oplyses foruden navn og adresse, telefonnummer og meget gerne e-mailadresse.  

Den første aften med temaet de tre Værløse Malere, Hans Christian Martinus Knudsen, Rudolf 

Jacobsen og Edvard Johannes Sarvig. En række malerier fra Furesø Museer og privatsamlinger 

vil blive gennemgået. Gennemgangen skal belyse, hvordan Værløse Malerne blev påvirket af 

samtidige malere, Værløse Skolens særkende og de tre maleres særkender. Malernes 

personhistorie og tilhold til vores egn, og ikke mindst malernes betydning for lokalhistorien vil 

blive omtalt. En gennemgang ved Niels Bødker Thomsen. www.vaerloesehistorie.dk 

Sted: Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse 
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Kend din egn – Tegneren og illustratoren Ib Friis – Tirsdag den 21. april kl. 19 

Kend din egn – denne anden aften i årets seminarrække handler om tegneren og illustratoren Ib Friis. Ib Friis har 

illustreret en lang række undervisnings hæfter og publikationer om egnens oldtid og historie. Med sine fantastiske og 

humørfyldte tegninger befolker Ib Friis Værløses historie med oldtidsmennesker, barske håndværkere, solide bønder og 

fattige husmænd, med børn, tandløse kællinger og fuldbarmede kvinder. Tegninger der indirekte fortæller om tegneren 

og som gør lokalhistorien levende for os alle sammen. Præsentationer ved Fortællergruppen. www.vaerloesehistorie.dk 

Sted: Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse 

 

Kend din egn – Forår i Furesø - Lyrik- og sangaften – Mandag den 27. april kl. 19 

En aften med sang og musik og fortællinger fra Furesøegnen. Vi sætter fokus på salonlivet på landstedet Kulhus og på 

nogle af de store digtere, forfattere og komponister, som har haft deres gang på vores egn. Vi får musikalsk hjælp af 

medlemmer af Visens Venner Furesø. Denne aften er således vor traditionelle ”Lyrikaften” (Fri entré). Der vil være 

mulighed for at købe øl/vand. www.vaerloesehistorie.dk 

Sted: Galaksen, Café Cassiopeia, Bymidten 48, Værløse 

 

Kender din forening til Frivilligcenterets foreningsservice? 

Frivilligcenter Furesø har i vores foreningsservice fra starten af 2020 ekstra fokus på fundraising til foreninger i Furesø. 

Har Jeres forening brug for input og sparring i forhold til at komme i gang med at søge midler til Jeres aktiviteter, så 

kontakt centerleder Anders Poulsen, tlf. 50 47 15 62. Læs mere om vores foreningsservice her 

https://www.frivilligfuresoe.dk/medlem/foreningsservice 

 

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

Søndage kl. 10-12 kan du være med på Kend din egn, morgenture i skoven. Fra gang til gang vælges et skovafsnit for 

den kommende vandretur. Øvrige datoer og turenes nærmere indhold fremgår af www.fuark.dk. 

 

 

Retningslinjer for KS Nyhedsbrev 

Kære Foreninger – vi vil bede jer fremover overholde disse få retningslinjer for indhold til Nyhedsbrevet - TAK 

FORMALIA:  

Font: Times New Roman 

Størrelse: punkt 10 

Overskrifter: punkt 12. 

Fed: dag, dato, klokkeslæt samt arrangement navn og sted (se eksempel nedenfor) 

Foto: 1 pr. arrangement, png, jpeg eller tiff-fil i god opløsning.  

HUSK fototekst og evt. kreditering af fotograf! Skal/kan evt. redigeres af KS 

 

INDHOLD:  

Alle tekster skal indholde:  

Titel på arrangement og arrangør:  f.eks. Temamøde 

Anslag: max 400 (inklusive mellemrum) 

Ugedag: f.eks. Søndag 

Klokkeslet: eksempelvis 13-16 eller 19:30 

Sted: f.eks. Kulturhuset, Bålpladsen v. Farum Sø (længere beskrivelser af sted skrives ind i teksten) 

Beskrivelse af arrangement- Husk max. 400 anslag inkl. mellemrum 

Sted: evt. længere adresse 
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Næste nyhedsbrev 

Næste nyhedsbrev sendes primo marts. 

Deadline for input om jeres arrangementer i marts og april er tirsdag den 25. februar. 

Venlig hilsen Redaktionen, nyhedsbrev@furesoekultur.dk 

 

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet på vores hjemmeside furesoekultur.dk. 

 

Vi ønsker jer alle et godt nytår! 
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