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Nyhedsbrev til foreningerne

Nyt fra Kultur og Fritid den 13. juni 2022

Kære foreninger og aftenskoler
Tak for en god sæson og jeres store indsats for at holde skruen i vandet
gennem en svær periode. Det er et stort klap på skulderen værdigt.
Flere af jer er begyndt af runde sæsonen af. Vi håber, at I kan se tilbage
på masser af gode oplevelser sammen med jeres medlemmer, frivillige
og kollegaer ude i foreningerne og aftenskolerne.
Mange af jer fortsætter trods sæsonen er slut med camps, turneringer,
åben træning og ikke mindst de populære ’Sommerferieaktiviteter’.
Over 1300 børn har på nuværende tidspunkt tilmeldt sig forskellige
hold. Jeg håber, at I får nogle gode timer sammen med børnene henover
sommeren.
I dette sidste nyhedsbrev inden sommerferien vil jeg gerne sende et par
enkelte tips, som I måske ønsker at gøre brug af, nemlig:
Meld benspænd (Kulturministeriet)
Talentprisen for unge mellem 13 og 19 år (Furesø Kommune)
Urban Grrls (Kulturmetropolen)
Hilsen fra Furesø Fritidsvejledning
Store events i sommerperioden
Vi ser 7-9-13 frem mod en normal sæson, og håber på, at vi kan
understøtte jer på bedste vis gennem sæson 2022-23.
I ønskes alle en rigtig god sommer!
Jakob Hermansen
Sekretariatsleder for Kultur, fritid og idræt
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Talentprisen for unge

Allerede nu er det muligt at indstille en eller flere kandidater til Furesø
Kommunes talentpris for unge i alderen 13 – 19 år.
Talentprisen tildeles en person eller gruppe af unge med et særligt
talent inden for kultur eller idræt. Måske findes netop sådan et talent i
jeres forening?! Det kan være inden for musik, svømning, hip hop,
floorball, billedkunst eller noget helt andet.
Indstilling af kandidater til Talentprisen sker via et digitalt skema på
Furesø Kommunes hjemmeside senest den 31. august.
Prisen uddeles den 10. oktober samtidig med Kulturprisen i kulturhuset
Galaksen.

Læs mere og indstil her

Tak og god sommer fra Furesø
Fritidsvejledning
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Furesø Fritidsvejledning vil gerne takke jer for det gode samarbejde i
sæson 2021-22.
I viser stor åbenhed og samarbejdsvillighed, når vi kontakter jer for at
finde en fritidsaktivitet til de børn og unge, som vi har kontakt med, og
det er vi meget taknemmelige for. Det gør, at vi kan hjælpe endnu flere
børn og unge til at få et aktivt fritidsliv.
Hvis I har spørgsmål til os eller er interesserede i at få mere at vide om
Furesø Fritidsvejledning, er I altid velkomne til at kontakte os på e-mail
fv@furesoe.dk eller:
Karsten, tlf. 7216 5167
Anna, tlf. 7216 4242
Vi glæder os til at få Josefine tilbage på holdet, når hun kommer tilbage
fra barsel i løbet af sommeren.
Rigtig god sommer og på gensyn i sæson 2022-23.

Sidste udkald!
Meld benspænd til ministeriet

https://mailvia.ritzau.dk/templates/preview_insert/content_type/email_content/email_content_id/1362/type/primary/contacts_id/-1

3/6

13.06.2022 15.44

Nyhedsbrev til foreningerne

Kulturministeren ønsker at gøre hverdagen lettere for frivillige i
foreninger. Derfor har ministeriet oprettet en særlig mailpostkasse,
hvor frivillige kan skrive ind, hvis de oplever ’bureaukratiske byder eller
lovgivningsmæssige benspænd’ i det at drive en forening.
Kultur og fritid opfordrer alle frivillige til at indmelde bespænd til
Kulturministeriet, som kan gøre det frivillige arbejde lettere.
Fristen for at sende input er den 15. juni 2022.
Indsend input her
meldetbenspaend@kum.dk

Talentforløbet Urban Grrls 2022

Vil du være med til at finde den næste store stjerne inden for urban
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musik? Urban Grrls er et gratis og stjernespækket talentforløb for 24
heldige unge kvinder, der brænder for at synge, rappe eller producere
musik. Her tilbydes de et workshopforløb med undervisning fra nogle af
Danmarks største talenter på den urbane musikscene. Men hvem skal
deltage?

Info-møder i Ungekulturhuset
Ungekulturhuset afholder to informationsmøder om tilbuddet inden
ansøgningsfristen, nemlig den 14. juni kl. 16 og kl. 18 på adressen
Ballerupvej 31, 3500 Værløse (ingen tilmelding).
Måske kender du et talent, som gerne vil høre om dette tilbud? Så send
nyhedsbrevet videre! Ansøgningsfristen til at deltage i Urban Grrls er
den 17. juni 2022 kl. 10.00
Foto: Nicolai Westh

Læs mere her

Oplev Furesø over sommeren

Furesø Kommune danner rammen om et par store events over
sommeren, blandt andet Furesø Bibliotekernes ’Lun på ord’ og store
foreningsevent, fx Furesø Open, Furesø Løbefest og Store Flyvedag.
Så kom ud og få friske oplevelser tæt på din hoveddør.
Hvis I selv har foreningsaktiviteter i løbet af sommeren, som er åbne for
alle borgere, så opret dem i vores kulturkalender. Det er gratis, men
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kræver at I opretter et login til Kultunaut.
Foto: Lars Dalby

Se events i Furesø her

Du modtager denne mail, fordi er registreret som aktiv i en bestyrelse i en forening i Furesø
Kommune. Hvis du ikke længere er aktiv i foreningsbestyrelsen, skal foreningen selv opdatere
kontaktinformationer på foreningen i www.aktivfuresoe.dk
Afmeld nyhedsbrev

https://mailvia.ritzau.dk/templates/preview_insert/content_type/email_content/email_content_id/1362/type/primary/contacts_id/-1

6/6

