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Foreninger skaber dansk hygge for flygtninge 

Kulturelt Samråd Furesø og Red Barnet åbnede dørene og sagde ”Velkommen til 
Furesø”. Lørdag den 5. november satte Farum Kulturhus ramme for at byde de 
nye flygtningefamilier med børn i Furesø kommune velkommen. Der blev leget, 
lavet mad og delt historier. 
Mens de fleste vil huske lørdag d. 5. november som en kold og regnfuld dag, er 
der en del, der vil huske den som en dag fyldt med smil og varme. Udenfor i 
Farum Midtpunkt stirrede folk, der havde bevæget sig ud i de tidligere formiddagstimer stift ned i 
jorden med begge hænder fyldt med indkøbsposer og i en lige linje væk fra menneskemylder og regn. 
Læs hele artiklen! 

 

Landssekretariatet i november 

Siloerne konverteret 
Sekretariatsleder Bente von Schindel havde oplæg om den åbne skole og 
samarbejdet med de kulturelle foreninger på konferencen om samskabelse i 
Skjern den 11. november. Konferencens titel var "Siloerne konverteret". 

  

  

Når det frivillige sociale møder kulturen 
Frivilligrådets årsmøde i Aarhus den 16. november med temaet "Når det frivillige 
sociale møder kulturen". Sekretariatsleder Bente von Schindel stod for et oplæg 
om, hvordan der i Kulturelle Samråd i Danmark skabes rammer for samskabelse 
på tværs. 

  

  

Udkantskultur - et nordisk projekt 
Guldborgsund Kommune har allerede flere projekter i gang rundt omkring i 
kommunen for at udvikle tyndt befolkede områder, så de igen bliver attraktive 
for bosættelser. Kulturelle Samråd i Danmark har i øjeblikket valgt at lægge et 
pilotforsøg i kommunen. Pilotprojektet er en del af et nordisk/baltisk projekt, 
støttet af Nordisk Ministerråd. Den 22. november var der møde med de utrolige 
ildsjæle fra projektgruppen i Gedser.  

  



Evaluering af den årlige kulturkonference 
Den 24. november afholdt landssekretariatet møde med Kulturen i Gladsaxe, 
hvor vi evaluerede Kulturelle Samråd i Danmarks årlige kulturkonference. 
Konferencen fandt sted i september i samarbejde med netop Kulturen i 
Gladsaxe. Konferencen var en stor succes, og deltagernes evalueringer var da 
også yderst positive. 
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