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Furesø Picnicfestival er kommet for at blive
Weekendens premieren på Furesø Picnicfestival tiltrak både lokale Furesøborgere, nysgerrige
københavnere og eventyrlystne turister, der fandt sammen omkring picnickurven og benyttede
sig flittigt af de ca. 20 forskellige arrangementer og bud på unikke Furesø picnicoplevelser.
Appetitten på picnicoplevelser i Furesøs skønne natur er stor. Det sås tydeligt under weekendens
premiere på Furesø Picnicfestival, hvor gæster fra nær og fjern, til fods og på cykel, hyggede sig
med aktiviteter i både voksen- og børnehøjde.
Ved de rødternede langborde gik snakken lystigt på tværs af generationer og nationaliteter over
søndagens søbrunch ved Furesøbad. Her diskede Furesøs madhåndværkere op med lokale
specialiteter til næsten 300 gæster. Andre havde selv medbragt picnickurven og endelig valgte
flere at forkæle sig selv med en Furesø picnicboks, som kunne tages med videre på den grønne
oplevelsesrute.
Også i den japanske have Jagro i Farum var der fyldt godt op i de små stemningsoaser, mens den
dansk/japanske kok Jens Rahbek kokkererede under åben himmel.
De involverede aktører og medskabere af picnicoplevelserne melder om besøg af mange "nye
ansigter". "Vi er altid glade for at få besøg af lokale stamgæster, men også rigtigt dejligt at opleve,
at nye familier fra København finder vej herud" udtaler Susanne Lund-Larsen fra Skolelandbruget i
Furesø. Skolelandbruget er en kommunal besøgsgård med landbrugs- og klappedyr.
Picnicfestivalen var også en super oplevelse for Furesøs nye medborgere. En flok syrere deltog i
cykelkaravanen fra Torvehallerne i København ad den 20 km lange Picnicrute/supercykelstien til
Furesøbad, hvor de hurtigt blev en del af det samlede picnicselskab. Furesøs borgmester Ole
Bondo Christensen førte an i feltet af syrere, turister, Team Rynkeby-cykelryttere og ansatte i
Furesø Kommune for at markere, hvor nemt det er at nå ud til de unikke picnicoplevelser i Furesø,
lige midt i Københavns forhave, men også for at understrege, at en skovtur lægger op til samvær,
nærvær og fællesskab.
Furesø Picnicfestival er kommet for at blive og gentages i forsommeren 2016.
Furesø Picnicfestival arrangeres af Expo Viva i samarbejde med Furesø Kommune og Copenhagen
Cooking.
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