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Kulturelt Samråd Furesø 

Nyhedsbrev november 2020 

 

Kære foreninger 

Så er Coronaen over os igen og vi skal igen passe ekstra på. Derfor beder vi jer igen være 

opmærksom på hinanden og på om de arrangementer, vi har annonceret her i 

nyhedsbrevet, i mellemtiden er blevet aflyst. 

Mange hilsener 

Ilse 

Tlf. 28 21 52 92 

 

Nyt fra bestyrelsen 

Kulturelt Samråd har også ligget lidt “underdrejet” og derfor er vores næste møde først den 22. november – hvis altså 

alt det går efter planen. Vores næste møde har kun et tema: Nyhedsbrev, Facebook profil og/eller hjemmeside. Derfor 

vil vi meget gerne høre fra jer om jeres mening. Skal  KS fortsat udsende Nyhedsbrevet i den nuværende stil eller?, skal 

vi oprette en Facebookprofil - og hvad skal den i så tilfælde indeholde og/eller skal vi have en hjemmeside med mere 

konkrete oplysninger? Ordet er frit og vi håber I kan finde tid og lyst til at fortælle os om jeres præferencer. 

Skriv til Ilse på ilses@privat.dk – tak 

 

Fra Kommunen 

 

Kurser for foreninger i Furesø Kommune 2020-2021 

https://aktivfuresoe.dk/side.asp?wkid=fureso&side=113&navid=96 

 

Åben skole for alle – hvorfor og hvordan? – Mandag den 9. november kl. 18-20 - UDSKUDT 

Åben skole arrangement for Furesøs foreninger, som skulle være blevet afholdt d. 9. november, er udskudt grundet den 

nuværende corona-situation. En ny dato vil blive udmeldt, når situationen igen tillader at samles. 

Har man spørgsmål til arrangementet eller udskydelsen, kan man kontakte kommunens åben skole playmaker, Eva 

Theil, på play@furesoe.dk eller 72 16 51 87.    Læs mere her. 

 

Nyt fra Foreningerne 

Jonstrupsamlingen 

Søndagsfortællinger søndag den 1. november er aflyst. 

Læs nermere på samlingens hjemmeside: http://www.jonstrupsamlingen.dk/ 

 

Værløseegnens Historiske Forening 

Vi efterlever naturligvis alle retningslinjer fra myndigheder, og derfor vil der kunne forekomme 

aflysninger, indskrænkninger i deltagerantal m.v.  

En række arrangementer er aflyst eller udskudt til 2021. Se nærmere i foreningens kalender: 

https://vaerloesehistorie.dk/kalender.html#naeste 

Hold venligst øje med de løbende opdateringer på https://vaerloesehistorie.dk 

https://aktivfuresoe.dk/side.asp?wkid=fureso&side=113&navid=96
http://www.jonstrupsamlingen.dk/
https://vaerloesehistorie.dk/kalender.html#naeste
https://vaerloesehistorie.dk/
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Kend din egn, morgenture i skoven – Søndage kl. 10-12 

Vi aflyser turene året ud, og vil forventeligt starte op igen i januar 2021 

– se hjemmesiden: https://vaerloesehistorie.dk. 

 

Ildsjælen fra Jonstrup – Rudolf Bruhn 100 år 

Jonstrupsamlingens Venner har ønsket at fastholde essensen af særudstillingen om 

succesforfatteren Rudolf Bruhn i et hæfte om hans liv og virke og hans tid på ”Borgen” 1907-10, 

som den er spejlet i hans ungdomsbog ”De seks” fra 1916 om kostskoleelevernes kammeratskab i 

hverdag og fest på Jonstrup Seminarium. Hæftet kan downloades fra samlingens hjemmeside og 

udleveres gratis til interesserede ved besøg i samlingen. Spørg efter det! 

http://www.jonstrupsamlingen.dk/Udgivelse/Rudolf_Bruhn_ebog.pdf 

 

Mis med de blå øjne – Lørdag den 31. oktober 2020 kl. 11 

Om den lille modige mis der gik ud i verden for at finde landet med de mange mus. For selv 

om man har blå øjne, kan man sagtens være lige så meget kat og mindst lige så god kat som 

alle dem med de gule! 

Egon Mathiesens Børnebogsklassiker fra 1949, der som den første vandt Kulturministeriets 

Børnelitteraturpris i 1954 og som nu er udvalgt til Kulturkanonen for børn.  

Dristigt iscenesat i en stemningsfyldt og legende dramatisering, der forløser fortællingens 

farlighed, humor og ukuelighed. Til akkompagnement af Django Reinhards jazzede musik, 

der får det hele til at svinge sammen. Sjovt, varmt, jazzet og musikalsk.  

Forestillingen opføres af Comedievognen. Se teaser her: https://vimeo.com/261992882 

Arrangør: Værløse Børneteater, https://www.vaerloeseborneteater.dk/ 

Sted: Galaksen, Bymidten 48, 3500 Værløse 

 

Teatergruppen Syvstjernen – Sidste chance for tilmelding! – 1. november 

Tilmeld dine børn eller børnebørn til Teatergruppen Syvstjernens 30 års 

jubilæumssæson i 2021. Teatergruppen Syvstjernen er Furesøs største 

familieteater-projekt, som er unikt ved, at der ikke kræves auditions. 

Alle, der har lyst, får en rolle på scenen. Målgruppen er elever fra 2. til 9. 

klasse, plus deres forældre. Fra 7. klasse kan elever deltage alene. 

Forfattergruppen skriver hvert år et helt nyt stykke, med roller tilpasset hver 

enkelt skuespillers ønsker. 

I 2020 var vi 84 engagerede elever og forældre, men blev desværre nødt til at aflyse forestillingen på grund af 

Coronasituationen. 

Sidste frist for tilmelding er 1. november. Se opslaget her og læs artiklen i Furesø Avis. 

2021 sæsonen er fra 6. januar til 21. marts. Læs mere og tilmeld jer på https://teatergruppen.dk/ 

 

https://vaerloesehistorie.dk/
http://www.jonstrupsamlingen.dk/Udgivelse/Rudolf_Bruhn_ebog.pdf
http://www.jonstrupsamlingen.dk/Udgivelse/Rudolf_Bruhn_ebog.pdf
https://vimeo.com/261992882
https://www.vaerloeseborneteater.dk/
https://teatergruppen.dk/skoleinfo/Har%20du%20en%20skuespiller%20gemt%20i%20maven.pdf
https://sn.dk/Furesoe/Teatergruppe-goer-klar-til-jubilaeumsforestilling/artikel/1371949
https://teatergruppen.dk/
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Maleri, sektion 1-8 – onsdage, lørdage og søndage frem til 13. december 

Maleri, sektion 1-8 er en udstilling med værker af Peter Holm og Torgny Wilcke, som har taget imod 

indbydelsen til at sætte deres praksis som kunstmalere i spil i forhold til Skovhusets rum og arkitektur. 

Begge arbejder med maleriet i et udvidet felt, og udfordrer vores forestillinger om hvad maleri er, og 

hvad det kan. 

Sted: Skovhuset Kunst & Natur, Ballerupvej 60, 3500 Værløse 

Læs mere på https://www.skovhus-kunst.dk/ 

 

KRIGEN – Søndag den 1. november 2020 kl. 19 

Efter den store succes i december, vender KRIGEN tilbage til 

Undergrunden: 

Tre af landets mest alsidige og efterspurgte sangerinder er gået sammen 

om at fortælle det 20. århundredes Europa i musik. 

Tag med på musikalsk værtshus og oplev en støvet verden af tobak og 

fortrydelse, håb og granatchok! Tag med Kurt Weill, Lulu Ziegler, The 

Andrews Sisters, Edith Piaf, Hanns Eisler, Karen Jønsson og Kai Normann Andersen tilbage til en verden af i går. 

Vokal: Tuva Semmingsen, Signe Asmussen, Andrea Pellegrini 

Arrangør: Undergrunden, http://undergrunden.com/ 

Sted: Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum 

 

"Kom, lad os løbe" - en oplæsningskoncert over Højsangen – Onsdag den 4. november  

kl. 19:30 

En oplæsningskoncert i Stavnsholtkirken, hvor Højsangen i sin helhed og nøje 

udvalgte bibelske og verdslige tekster bliver læst og dramatiseret af skuespiller 

Thure Lindhardt og indhyllet i musik og lydbilleder af pianisten og komponisten, 

Søren Gemmer. 

Sted: Stavnsholtkirken, Stavnsholtvej 25, 3520 Farum 

Læs mere på https://www.farumsogn.dk/ 

 

Spil Dansk-koncert: DRØMTE MIG EN DRØM – Lørdag den 7. november kl. 16 

Vi får besøg af den kinesiske virtuos Ziling Xu, som spiller på et af Kinas meget 

karakteristiske gamle folkemusikinstrumenter, den tostrengede ‘violin’ erhu.  

Ved denne koncert optræder hun sammen med Scandinavian Guitar Duo (Per 

Pålsson og Jesper Sivebæk), et veletableret ensemble i dansk musikliv. Til de tre 

musikere har John Frandsen komponeret en række variationer over den ældste 

kendte nordiske melodi, “Drømte mig en drøm i nat”. Og ægte kinesiske 

folkemusik bliver der også lejlighed til at høre. I sandhed en eftermiddag med 

“verdensmusik”. 

Sted: Stavnsholtkirken, Stavnsholtvej 25, 3520 Farum 

Læs mere på https://www.farumsogn.dk/ 

 

https://www.skovhus-kunst.dk/
http://undergrunden.com/
https://www.farumsogn.dk/
https://www.farumsogn.dk/
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Spil Dansk-koncert med AROS guitarduo: Mørk er november – Søndag den 8. november 

kl. 16 

De to unge, supertalentfulde guitarister, Mikkel Egelund og Simon Wildau, udgør 

som tilsammen AROS Guitarduo. Duoen debuterede for et par år siden og har 

allerede markeret sig med deres usædvanligt spændstige og dynamiske sammenspil. 

Til denne koncert har de sammensat et program, hvor alle værkerne har det til 

fælles, at de bygger på Morten Børups gamle melodi “in vernalis temporis”. Dette 

er egentlig en forårssang, men melodien bruges undertiden også til Thorkild 

Bjørnvigs sang “Mørk er november”. Alle værkerne er skrevet specielt til ensemblet 

af bl.a. Asger Buur, Wayne Siegel, Martin Lohse og John Frandsen.  

Sted: Stavnsholtkirken, Stavnsholtvej 25, 3520 Farum 

Læs mere på https://www.farumsogn.dk/ 

 

Åben skole for alle – hvorfor og hvordan? – Mandag den 9. november – UDSKUDT  

Kom til fælles arrangement om åben skole og hør mere om mulighederne for at samarbejde med de lokale skoler og 

FFOer i Furesø.  

På mødet vil der være mulighed for at høre mere om mulighederne for at engagere sig i åben skole samarbejde og blive 

inspireret til at udvikle nye og spændende åben skole samarbejder. Vi vil bl.a. få besøg af Marie Broen Jensen fra 

Skoletjenesten, som vil fortælle om det gode åben skole samarbejde og komme med konkret inspiration og værktøjer til 

åben skole samarbejde.  

Arrangementet er rettet mod både de foreninger, som er erfarne med åben skole samarbejder og de foreninger, som ikke 

er, men som har lyst til at lære mere om mulighederne for at tage del i åben skole.  

Åben skole arrangement for Furesøs foreninger, som skulle være blevet afholdt d. 9. november, er udskudt 

grundet den nuværende corona-situation. En ny dato vil blive udmeldt, når situationen igen tillader at samles. 

Har man spørgsmål til arrangementet eller udskydelsen, kan man kontakte kommunens åben skole playmaker, 

Eva Theil, på play@furesoe.dk eller 72 16 51 87. 

 

Hvad gør EU ved klimakrisen? – Torsdag den 26. november 2020 kl. 19 

Taler: Margrete Auken, Medlem af Europa-Parlamentet siden 2004, genvalgt i 2019. Bl.a. 

medlem af Udvalget for miljø, folkesundhed og fødevaresikkerhed. 

”Som otte børns bedstemor er det vigtigt for mig at sikre den verden, de skal leve i. Jeg vil 

have EU i spidsen for kampen mod klimaforandringer og den voksende sociale ulighed hos os 

såvel som globalt. 

Efter mere end 40 år i politik er miljøkampen stadig hovedsagen for mit daglige politiske 

arbejde i Europa-Parlamentet”. 

Vi overholder alle regeringens og Kulturhusets regler for at mødes til et kulturelt arrangement. Da der kun må deltage et 

begrænset antal personer, anbefales hurtig tilmelding til NETOP på hjemmesiden http://netopaf.dk/, 

Arrangør: NetOp Allerød-Furesø, http://netopaf.dk/ 

Pris kr. 100,-. Studerende kr. 50,-. Forfriskning i pausen er inkluderet. 

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

 

https://www.farumsogn.dk/
http://netopaf.dk/
http://netopaf.dk/
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Foredrag ved Asger Baunsbak: Møder med mennesker fra krigens tid til i dag – Torsdag den 

26. november kl. 19:30 

Asger Baunsbak voksede op på Nårup Mark, 10 km. syd fra Holbæk på et 

husmandssted med en politisk engageret far. Da Danmark blev besat 9. april 

1940 gik han i 2. klasse, og han og husker besættelsestiden tydeligt. Danmark 

blev befriet for 75 års siden, men den kolde krig førte til en ny og endnu større 

frygt for fremtiden med fremkomsten af atombomben. I 1958 sad han i 

Folketinget med mange af de mennesker, der spillede en hovedrolle under 

besættelsen. Asger Baunsbak vil fortælle om tiden efter anden verdenskrig ud 

fra sine møder med mange af de mennesker, der både spillede en stor rolle 

under besættelsen og i årene efter. 

Sted: Stavnsholtkirken, Stavnsholtvej 25, 3520 Farum 

Læs mere på https://www.farumsogn.dk/ 

 

Morgensang i Stavnsholtkirken – hver torsdag fra den 26. november 

kl. 8:30 

Indtil påske åbner Stavnsholtkirken hver torsdag dørene for alle, der har lyst til at 

begynde dagen med en sang. Vi synger sange og salmer fra højskolesangbogen under 

ledelse af kirkens præster og andre fra byen, og vores dygtige musikere sætter tonen an. 

Sted: Stavnsholtkirken, Stavnsholtvej 25, 3520 Farum 

Læs mere på https://www.farumsogn.dk/ 

 

Den Store Nisseprøve – Lørdag den 28. november 2020 kl. 15 

I ”Den store Nisseprøve” skal de to nisser Nis og Nisse Sisse i skole, for det er nemlig 

sådan at alle nisser hvert 100 år skal til Nisseprøve for at få lov til at beholde deres røde 

nissehuer. Dumper de, må de i stedet bære den grønne nissehue, og det er enhver nisses 

skræk at skulle ende sine dage som grøn havenisse. 

Nis og Nisse Sisse får en dårlig start på prøven fordi de kommer for sent, men Nisse Sisse 

får hurtigt indhentet det forsømte fordi hun er en god og dygtig elev med stor respekt for 

lærerinden Frøken Hanegal. Nis har imidlertid problemer. Som alle unge drenge-nisser 

har han svært ved at sidde stille og holde koncentrationen i skolen og han kommer til at 

lave helt om på nogle af julesangene. Han er en rigtig drillenisse som får stor sympati hos 

børnene. 

En sjov, interaktiv og hyggelig juleforestilling proppet med skønne julesange. En rigtig 

opvarmer til julen for børn i alderen 4-10 år – og deres forældre. 

Forestillingen opføres af Louise Schouw Teater. 

Arrangør: Værløse Børneteater, https://www.vaerloeseborneteater.dk/ 

Sted: Galaksen, Bymidten 48, 3500 Værløse 

 

”Julestue i Jonstrupsamlingen” – Søndag den 6. december kl. 14-16 

Frivillige fra Jonstrupsamlingen inviterer til julestue med julehistorie og julehygge. Det er 

samtidig en af de sidste muligheder for at se samlingens særudstilling, om hvordan det var at gå 

i seminariets øvelsesskole 1808-1956. 

Sted: Jonstrupsamlingen, Jonstrupvej 288, Bygning E, 3500 Værløse. 

Læs mere på http://www.jonstrupsamlingen.dk/. 

 

https://www.farumsogn.dk/
https://www.farumsogn.dk/
https://www.vaerloeseborneteater.dk/
http://www.jonstrupsamlingen.dk/
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Solo for to – Lørdag den 30. januar 2021 kl. 15 

Dirigenten står parat. Koncerten skal til at begynde, men medlemmerne af 

orkesteret ringer ét for ét og melder afbud. Orkesterlederen er desperat, men 

vender det til sin fordel. Nu kan han endelig opføre sin solo-trompetkoncert. 

Lige da han skal til at starte dukker den eneste, der ikke har sendt afbud op. 

Netop ham, der er den elendigste musiker af dem alle, ham der kun 

interesserer sig for mad og fodbold. Det tegner til en katastrofe. 

Men da det viser sig, at de to har mere til fælles end man lige skulle tro, ender 

det med en højst usædvanlig sang fra den lille landsby Libovich. 

”Solo for to” er en varm og charmerende klovnekomedie for hele familien. 

Forestillingen opføres af Teatergruppen Batida. Se teaser her: https://batida.dk/forestilling/solo-for-to/ 

Arrangør: Værløse Børneteater, https://www.vaerloeseborneteater.dk/ 

Sted: Galaksen, Bymidten 48, 3500 Værløse 

 

PUDEMIN – Lørdag den 27. februar 2021 kl. 15 

Hvem er ikke bange for det fremmede og ukendte; for det man aldrig før har 

mødt? Og hvad gør man, når det med ét dukker op i ens egen stue, lige midt i 

sofaen? Dør man af skræk eller -? 

Forestillingen PUDEMIN handler om den ensomme Helle, der en dag får 

uventet besøg.  

PUDEMIN er en humoristisk og fantastisk teaterforestilling for hele familien 

– fortalt i et musikalsk og næsten ordløst univers, hvor kropssprog og mimik 

kommer i fokus. 

Forestillingen opføres af Hr. Teater. Se teaser her: 

https://vimeo.com/411036131 

Arrangør: Værløse Børneteater, https://www.vaerloeseborneteater.dk/ 

Sted: Galaksen, Bymidten 48, 3500 Værløse 

 

 

Retningslinjer for KS Nyhedsbrev 

Kære Foreninger – Det vil hjælpe os, hvis I overholder disse få retningslinjer for indhold til Nyhedsbrevet. 

FORMAT:  

I kan sende arrangementstekst i mail eller som vedlagt Word- eller PDF-dokument. 
Foto: 1 pr. arrangement, png, jpeg eller tiff-fil i god opløsning.  
HUSK evt. fototekst og evt. kreditering af fotograf! Skal/kan evt. redigeres af KS 
Logo: Arrangørens logo som png, jpeg eller tiff-fil i god opløsning. 
 
INDHOLD:  

Alle tekster skal for hvert arrangement indholde:  
Titel på arrangement og dato/tid for arrangement:  f.eks. Venter på Godot – Torsdag den 24. december 2020 kl. 15 
Navn på arrangør 
Ugedag: f.eks. Søndag 
Klokkeslet: eksempelvis 13-16 eller 19:30 
Beskrivelse af arrangement - Husk max. 400 anslag inkl. mellemrum 
Sted: Nøjagtig adresse, inklusiv postnummer, så den kan indtastes på GPS. Evt. også bygning og lokale. 
Hjemmeside: Link til foreningens hjemmeside, link til evt. tilmelding eller arrangementsbeskrivelse. 

 

 

https://batida.dk/forestilling/solo-for-to/
https://www.vaerloeseborneteater.dk/
https://vimeo.com/411036131
https://www.vaerloeseborneteater.dk/
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Næste nyhedsbrev 

Næste nyhedsbrev sendes primo december. 

Deadline for input om jeres arrangementer i december til februar er fredag den 27. november. Og det skal sendes til 

nyhedsbrev@furesoekultur.dk 

Venlig hilsen Redaktionen, nyhedsbrev@furesoekultur.dk 

Birgit Kjeldgaard og Tue Bertelsen 

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet på vores hjemmeside furesoekultur.dk. 

mailto:nyhedsbrev@furesoekultur.dk
mailto:nyhedsbrev@furesoekultur.dk
http://eepurl.com/ccneM5
file:///C:/Users/Tue/Dropbox/Kulturelt%20Samråd%20Furesø%20Tue/Nyhedsbreve/furesoekultur.dk

