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Ole Bondo Christensen (S),
borgmester

TID OG STED

MANDAG

10.00 og 12.00: Stavnsholtkirken: Babyrytmik og salmesang
19.30: Farum Kulturhus,
Teatersalen: Foredrag om
Tryllefløjten med Mogens
Wenzel Andreasen

Tovholder på elevudstillingen
på Skolen for Kunst, Design og
Arkitektur, Ingrid Barsballe, nyder en stille stund med de mange flotte værker.

TIRSDAG

17.00-18.00: Farum Kulturhus:
Fyraftenssang. Arr. Ældre
Sagen Farum Furesø
19.00-20.00: Værløse Kirke:
Infomøde om samtalegruppe for unge i livskrise: Arr.
Fritze Steiner-Johansen og
Lotte Vesterli
19.30: Annexgården, Hareskovby: Opstartsmøde for
søgruppen.

BIOGRAFER
MANDAG
Grafen

19.30: All Inclusive

Værløse Bio

All Inclusive: 18.00
Det Magiske Hus: 16.15
Leviathan: 15.15
Mr. Turner: 17.45
Taken 3: 20.30
Unbroken: 20.00

TIRSDAG
Grafen

19.30: Stille Hjerte

Værløse Bio

All Inclusive: 18.00
Det Magiske Hus: 16.15
Leviathan: 15.15
Mr. Turner: 17.45
Taken 3: 20.30
Unbroken: 20.00

Furesøbad-udbud på plads i
maj

FURESØ: I forlængelse af
Økonomiudvalgets beslutning arbejdes der på et samlet udbud af driften på Furesøbad.
Et sådant udbud forventes
at kunne være tilendebragt
medio maj 2015.
Ligeledes i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning er den nuværende forpagters ansættelse
forlænget til senest september 2015 for at sikre den kontinuerlige drift af Furesø
Marina i den periode, hvor
udbuddet pågår.

Foto: Kim Rasmussen

Talenternes festfyrværkeri i Skovhuset
ELEVUDSTILLING:
Fuldt hus til Skolen
for Kunst, Design
& Arkitektur, der
holdt fernisering i
lørdags.
VÆRLØSE: Det kneb lidt med
pladsen, da primus motor
bag Skolen for Kunst, Design & Arkitektur, Ingrid
Barsballe, bød velkommen
til fernisering på elevudstillingen lørdag formiddag i
Skovhuset ved Søndersø.
- Det er årets første udstilling i Skovhuset, og det
er en fast og god tradition. I
denne weekend viser vi elevværker fra 2014-holdet, men
nogle af dette års elever har
været hurtigt og har også
bidraget med nogle værker.
Det er dejligt se så mange,
og det er også dejligt at Furesø Kommune har støtte
os med penge, sagde Ingrid
Barsballe, inden hun gav ordet til borgmester Ole Bondo
Christensen (S).
Han sagde blandt andet:
- Det er femte år i træk, at

15-årige Mira Karrebæk Halvorsen er et oplagt kunsttalent.
Foto: Jimmy Rømer
Skovhuset holder elevudstilling, og da vi startede,
havde kommunen jo visse
økonomiske
problemer.
Men her bliver børn og unges kunstneriske interesse
vakt, og det optræner kreative og håndværksmæssige
færdigheder i at udtrykke
sig kunstnerisk.

Talentfulde unge
Borgmesteren præsenterede de tre undervisningshold, der udstillede værker:

Arkitektholdet, maleholdene og tegneholdene.
- Når man ser udstillingen, er det tydeligt, at vi
har mange talentfulde unge
mennesker i Furesø. Når
unge mennesker lærer at
udtrykke sig nuanceret gennem kunst, er der håb om, at
de går ud og gør verden til en
bedre verden. Kunst, design
og arkitektur er vigtige byggeklodser i en rigere verden,
en mere mangfoldig verden
og - tror jeg - en mere tole-

rant verden. Unge mennesker, der lærer at udtrykke
sig frit gennem kunst er et
godt svar på den skygge, som
hviler over os alle efter tragedien i Paris i disse dage,
sagde Ole Bondo Christensen.
To af de unge kunstnere
er 12-årige Louise Walsøe
Torup fra Syvstjerneskolen
og 15-årige Mira Karrebæk
Halvorsen fra Søndersøskolen.
Begge har bidraget med
bemærkelsesværdige malerier, der er skabt i samarbejde med underviseren Birgit
Brandt.

Lært rigtig meget
- Jeg har altid godt kunne
lide at tegne, og da jeg så
programmet for skolen, ville jeg gerne male, da det lød
sjovest. Birgit har lært mig
rigtig meget, og i fremtiden
kunne jeg godt tænke mig at
kunne leve af at male, sagde
Louise Walsøe Torup.
Meget tyder da også på, at
hendes fremtid ligger i de
baner. Hun vandt nemlig
sidste år logo-konkurrencen
på det nye læringscenter på

Syvstjerneskolen.
Tilsvarende evner har
Mira Karrebæk Halvorsen,
der har skabt plakaten til
lørdagens fernisering. Hun
har fået ideen til en andet
værk gennem Asger Jorn.
Men skabelsen af værket
har ikke været helt problemfrit.
- Jeg var lidt uenig med
Birgit om nogle ting. Hun
var skeptisk overfor nogle af
ideer, men jeg er blevet meget tilfreds med det endelige
resultat, og det skal hænge
på væggen på mit værelse.
Egentlig har jeg aldrig været god til at male, men da jeg
skiftede klasse, kom interessen pludselig væltende, og
så gik det hurtigt. Skolen er
rigtig god, hyggelig og social, men der kræves også noget af eleverne, bemærkede
Mira Karrebæk Halvorsen,
der godt kunne forestille sig
en fremtid som designer.
Udstillingen i Skovhuset
ved Søndersø varede kun
to dage og sluttede søndag,
men der er al mulig grund
til at glæde sig til næste års
udgave.
jpr

Hverken blevet hørt eller spurgt
Debat
FURESØ: Jeg sidder her og
læser Frederiksborg Amts
Avis for i dag den 9. januar
2015 side 12.

Jeg må give Charlotte
Søllner Hernø ret i hendes
betragtninger
omkring
demokratiet i Furesø Kommune.
Jeg ser på samme side, at
der er givet byggetilladelse

til parkurbane ved Stavnsholtskolen, efter indslag
I TV2 Lorry i juni blev
der lovet nabohøring om
dette, nu et halvt år senere
er vi ikke blevet hørt eller
spurgt.

Denne parkurbane ligger
indenfor en afstand på 50
meter fra nærmeste nabos
soveværelse og 25 meter
fra haveterrassen.
Men hvad naboen end
mener, er for kommunen

og skolen ligegyldigt, da
dette skal kunne ses af publikum.
Henning Willer
Stavnsholtvænge 16
Farum

