
 
Alf Blume, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Furesø, har fået kommunens Kulturpris 2016. Foto: 
Cecil Bojsen Haarder 

Lokal ildsjæl hædret med endnu en pris 

Alf Blume har fået endnu en pris 

AF MARTIN WARMING 

Alf Blume, der er formand for den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening, blev forleden 

tildelt Forenings- og Græsrodsprisen. Og man skulle næsten tror, ham samlede på priser - for nu har 

han fået en mere.  

Formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Helle Katrine Møller (R), overrakte tirsdag årets 

kulturpris til Alf Blume. Prisen er på 10.000 kroner, og den går til en ildsjæl – person, forening eller 

gruppe – der har gjort en markant indsats på kulturområdet i Furesø. 

Hele ti kandidater blev indstillet af borgere og foreninger i kommunen, men det blev altså Alf Blume, der 

fik prisen.  

Han får prisen for blandt andet af yde "en konstant og vedholdende indsats over mange, mange år for 

en natur, der rummer diversitet, og som er til glæde for borgere og besøgende i Furesø både her og nu 

og langt ude i fremtiden", som der står i  

Derudover er Alf Blume også manden bag en lække række arrangementer, hvor deltagerne får 

mulighed for at få øjnene op for Furesøs dejlige natur – hvad enten det gælder udstillinger, 

foredrag/dialog eller ture i naturen på cykel eller gåben. 

mailto:martin.warming@lokalavisen.dk


Alf Blume er også markant stemme som debattør på naturens vegne gennem råd og udvalg og i 

lokalpressen.  

"Hertil kommer en ihærdighed for at få store arrangementer op at stå, når der er noget væsentligt at 

markere – som for eksempel markeringen i april/maj 2015 på Flyvestationen af henholdsvis 75-året for 

den tyske besættelse og 70-året for befrielsen. Alf Blume må alt i alt siges, at have været med til at 

styrke Furesø Kommunes vision om at værne om Furesøs smukke natur og om at være en kommune 

med stærke fællesskaber, hvor borgerne tager ansvar og involverer sig", sagde Helle Katrine Møller i 

sin tale ved prisoverrækkelsen. 

 
Her ses alle ti nominerede til Kulturprisen 2016. Foto: Cecil Bojsen Haarder 

Furesø netavis 5. oktober 2016.  

 


