
TILLYKKE Peter Nørager-Ni-
elsen, chefinstruktør for Tea-
tergruppen Syvstjernen, har
netop modtaget den første
kulturpris i Furesø Kommune.
Siden teatergruppens etable-
ring i 1992 har Peter Nørager-
Nielsen ydet en stor indsats for
2.-9. klasses elever og deres
forældre på Syvstjerneskolen.
Her er han netop nu i gang
med at forberede den 17. sæ-
sons forestilling, som har pre-
miere i marts næste år. 

Kulturudvalgsformand i Fu-
resø Kommune, Steen Horst-
mann, overrakte prisen i Kul-
turhuset Galaksen i torsdags,

og med prisen fulgte en check
på 10.000 kroner. 

“Vi har indstiftet prisen, for-
di vi ønsker at påskønne det
præg, som lokale ildsjæle sæt-
ter på kommunens kulturelle
liv via deres store arbejde og
engagement. På den bag-
grund er Peter Nørager-Ni-
elsen en oplagt prismodta-
ger,” siger Steen Horstmann.

Får det bedste frem
Det er kommunens borgere,
der har indstillet den engage-
rede chefinstruktør til prisen,
og i begrundelserne står der
blandt andet:

“Hvis der er én, der har præ-
get mange menneskers hold-
ning til og involvering i kultur,
må det være Peter Nørager-Ni-
elsen. (…) Peter har givet utro-
lig mange børn en indsigt i te-
atrets verden,  og sandelig
også børnenes forældre. Peter
har med  altid levende og posi-
tiv ildhu formået at få selv tav-
se og generte børn til at glem-
me, at de står på en scene over
for 400 ukendte mennesker.
Han har været drivkraften bag
de allerførste manuskripter og
har hvert år formået at få “det
bedste” frem i de mange ama-
tørskuespillere (…).”

I en anden indstilling hed
det:

“(…) De medvirkende lærer
en masse teknikker og “teater-
fif”, og det bidrager til at gøre
oplevelsen af en professionel
teaterforestilling meget be-
dre. Eller sagt på en anden
måde: Det er en investering i et
kommende teaterpublikum
(…).”

Man kan læse mere om tea-
tergruppen på www.teater-
gruppen.dk.                               -mea
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Kulturpris gik til lokal
succes-instruktør
Peter Nørager-Nielsen får det bedste frem i børn
og unge fra Syvstjerneskolen

VALG Mød SF´s folketings-
kandidater til en personlig
snak på Farum Bytorv og
Værløse Bymidte.

Lørdag den 3. november
kan man møde Pia Olsen
Dyhr på Farum Bytorv fra kl.
10.00 til 11.30 og kredskan-

didat Nanna Westerby på
Værløse Bymidte kl. 10.30 til
13.00

Lørdag den 10. november
kan man så møde Nanna
Westerby fra kl. 10.30 til

13.00 på Farum Bytorv og
Pia Olsen Dyhr på Værløse
Bymidte fra kl. 10.00 til
11.30.

SF´s folketingskandidater stiller op

Borgerne i Furesø Kommune syntes, at instruktør Peter Nørager-Nielsen (th.) fortjente
kommunens første kulturpris. Prisen blev overrakt af kulturudvalgsformand Steen
Horstmann i kulturhuset Galaksen i torsdags. Foto: Connie Arnfred

RECEPTION
VÆRLØSE GOLFKLUB

Klubmanager Bent Petersen fratræder
sin stilling den 31. oktober 2007.

I den forbindelse håber vi at se medlemmer,
samarbejdspartnere og sponsorer

til reception på Christianshøj
den 31. oktober kl. 15.00-17.00

Værløse Golfklub
Christianshøjvej 22

3500 Værløse
F O R  H Å R E T S  S K Y L D

Farum Bytorv 34     •     Tlf.: 44 95 61 18

Charlotte fejrer 25 års
jubilæum i vores Farum afd.
Derfor inviterer vi til 
RECEPTION
torsdag d. 1. nov. kl. 16-18,
hvor kunder, familie og 
venner er meget velkomne.

Indrykkes d.                        i

� Farum                   � Værløse
Vedlagt kr. � 50,- u/foto � 70,- m/foto

(Nævnte priser gælder for en avis)

OBS: Kuponen kan ikke bruges til takkeannoncer

Tekst max. 20 ord:

Indsend eller aflever kupon og
betaling til Furesøens Mediecenter, mrk. HIP,
Hvedemarken 5, 3520 Farum. Ønskes foto retur
vedlægges frankeret svarkuvert.
Annoncetekst og JPEG-foto kan også mailes til:
annonce@fmc.as - senest torsdag kl. 15
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Indleveringsfrister

Annoncebestilling på mail: annonce@fmc.as

JJoouurrnnaalliisstt
Jesper Nicolajsen

jesper@fmc.as - tlf. 40 37 66 06

JJoouurrnnaalliisstt -- ssppoorrtttrrtteenn
Jesper Saxov

sporten@fmc.as

AAnnssvvaarrsshh.. cchheeffrreeddaakkttttøørr
Rene Schriver

re@fmc.as - tlf. 40 37 66 05

JJoouurrnnaalliisstt -- ssppoorrtttrrtteenn
Birger Vick

sporten@fmc.as - tlf. 40 37 66 13

MMeeddiieekkoonnssuulleenntt
Lene Weirsøe

lene@fmc.as - tlf. 44 34 52 83

JJoouurrnnaalliisstt
Finn Due Larsen

finn.due@fmc.as - tlf. 40 37 66 04

JJoouurrnnaalliisstt
Mette Andersen

mette@fmc.as - tlf. 40 37 66 03

MMeeddiieesseekkrreettæærr
Helle Larsen

hl@fmc.as

AAnnnnoonncceekkoonnssuulleenntt
Otto Andersen

otto.andersen@fmc.as - 30 35 30 80

FFoottooggrraaff
Connie Arnfred

connie.arnfred@fmc.as - tlf. 26 18 49 02

MMeeddiieecchheeff
Jesper Roos

jesper.roos@fmc.as - tlf. 44 95 02 43


