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Ny podcast om 
klimaet lokalt set

Klimakrisen er et globalt problem, der i høj grad 
både bliver skabt og løst lokalt. Men hvor trykker 
skoen især i Gentofte, hvad gør vi ved det, og hvad 
er planen frem mod 2050? Det handler vores nye 
podcast ‘Klimakrisen set fra Gentofte’ om.

Her kan du blive klogere på, hvorfor elektronik- 
ken hober sig op på Gentofte Genbrugsstation. 
Hvad kan børnehaver og idrætsforeninger gøre 
for klimaet, og hvad det betyder, at vand er 
den største klimarisiko i Gentofte.

Vi undersøger også, hvor langt vi er med fjern-
varmen, og hvordan vi når i mål med den grønne 
omstilling på transportområdet, når der kommer 
stadigt flere biler på vejene.

Find 'Klimakrisen set fra Gentofte' der, hvor du 
lytter til podcast.

Det er en tragisk situation, der udspiller sig i Ukra-
ine. En krig med al den forfærdelse og ulykke, det 
medfører, foregår ikke langt fra Danmark med store 
omkostninger for ukrainske børn, unge, voksne 
og familier. Mange er flygtet fra deres hjem og er 
søgt mod andre lande for at komme i sikkerhed. 
Det mærker vi også i Gentofte – og vi står klar med 
den nødvendige hjælp. Både som kommune og 
civilsamfund.

En vigtig indsats, 
vi løser sammen

Vi spørger om 
parkering

Gentofte Kommune modtager løbende henven- 
delser om parkering og har brug for et solidt videns-
grundlag for at kunne vurdere, om parkerings- 
indsatsen skal prioriteres anderledes. Derfor 
inviterer kommunen nu alle borgere til at deltage 
i en spørgeskemaundersøgelse om parkering. 
Undersøgelsen skal afdække oplevelser af og 
holdninger til parkering i Gentofte.

Deltag i spørgeskemaundersøgelsen på 
gentofte.dk/parkeringsoplevelser

Sankt Hans i 
Gentofte Kommune

Du kan høre borgmester Michael Fenger 
holde tale ved følgende Sankt Hans bål 
torsdag den 23. juni 2022:

Gentofte Sø
Arrangementet starter kl. 21
Båltale kl. 21.30 og båltænding kl. 22

Dyssegårdsparken
Arrangementet starter kl. 18
Båltale kl. 20.30 og båltænding kl. 21

Nymosen
Arrangementet starter kl. 19
Båltale kl. 19.30 og båltænding kl. 21

Charlottenlund Strandpark
Båltale og båltænding kl. 22

Find en oversigt over Sankt Hans arrangementer 
i Gentofte Kommune på gentofte.dk

Over 700 nysgerrige deltagere i alderen 60+ prøvede forskellige bevægelsesaktiviteter af og mødte sociale klubber i Gentofte Sportspark under Aktive Forårsdage den 17. og 
18. maj. Gentofte Kommunes foreningsliv var mødt talstærkt op for at introducere deres tilbud for nye medlemmer. Peter Lund Madsen og Peter Qvortrup Geisling indledte 
dagene med inspirerende og humoristiske oplæg, og derefter var der åbent for aktiviteter og dialoger om alt fra el-cykelkursus, bridge og fægtning til stavgang, krolf og meget 
andet. Foreningerne, de mange frivillige og gæsterne skabte to fantastiske dage med gode oplevelser, nye møder, spændende muligheder og masser af grin. Se film og billeder 
fra dagene: gentofte.dk/aktiveforårsdage

SENIORER

Michael Fenger, borgmester

Vi oplever et engagement, der er beundringsværdigt 
og meget værdifuldt.

LEDER

Det er udlændingestyrelsen, der fordeler antallet af 
flygtninge til kommunerne, og som situationen er 
lige nu, regner vi med i alt at skulle modtage ca. 400 
ukrainere. Tallet kan ændre sig på grund af den usik-
re situation i Ukraine. Flere kan blive drevet på flugt, 
mens andre måske overvejer at tage tilbage. Det er 
en situation, vi kan og skal håndtere – og vi planlæg-
ger derfor så godt, vi kan med den viden, vi har.

Når fordrevne fra Ukraine får godkendt deres 
ansøgning om midlertidigt ophold og bliver anvist 
til Gentofte, er det kommunens opgave at finde en 
midlertidig bolig inden for fire dage og sætte en 
integrationsindsats i gang. I Kommunalbestyrelsen 
er vi enige om, at det er at foretrække, at flygtnin-
ge bor spredt flere steder i kommunen. Vi bruger 
blandt andet den ledige kapacitet, der løbende 
opstår i vores ungdomsboliger, og har midlertidigt 
sat pavilloner op ved Rådhuset og Byens Hus, så alle 
kan få tag over hovedet.

Kommunen skal herudover hjælpe med blandt 
andet job og sprogundervisning og tilbyde de ukra-
inske børn at komme i dagtilbud og skole. På den 
måde sikrer vi, at børnene kommer til at opleve en 
hverdag med andre børn – med læring, leg og bevæ-
gelse. Det er helt afgørende for deres videre liv.

Siden krigens start har borgerne i Gentofte udvist 
en overordentlig stor gæstfrihed. Mange har åbnet 
deres hjem, og der har været en fantastisk op-
bakning fra civilsamfundet til at byde ukrainerne 
velkomne og bygge bro til det danske samfund. Vi 
oplever et engagement, der er beundringsværdigt 
og meget værdifuldt. Det gælder både blandt pri-

vatpersoner og i de fællesskaber, som er forankret i 
foreninger og hjælpeorganisationer.

Netværkshuset serverer fx mad et par gange om 
ugen til alle flygtninge, tager imod brugte cykler og 
matcher venskabsfamilier. Røde Kors Gentofte står 
hver torsdag klar i Meeting Point Ukraine på 3. sal 
i Byens Hus for at guide og støtte nyankomne fra 
Ukraine. Lokale supermarkeder donerer overskuds-
varer, som frivillige hjælper med at hente og udleve-
re flere steder i kommunen. Idrætsklubberne tager 
imod med åbne arme og bibliotekerne har et væld 
af arrangementer og tilbud. Privatpersoner hjælper 
med alverdens praktiske gøremål, som NemID, 
jobansøgninger og hjælp til indretning af boliger.

Som kommune har vi naturligvis en række forplig-
tigelser i forhold til nyankomne, men vi kan ikke 
alene sikre en god hverdag – og den store vilje i 
civilsamfundet til at hjælpe har været helt afgøren-
de for at give de ukrainske familier en god start i 
vores kommune.

Forhåbentlig vil der snart komme en afslutning på 
krigen. Og indtil det sker, fortsætter vi med at tage 
imod dem, der er flygtet og nu er vores medborge-
re. Tak for den store opfindsomhed og velvilje hos 
os alle – borgere, frivillige, politikere, foreninger og 
virksomheder.

Michael Fenger
Borgmester

Aktive forårsdage
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Den tragiske krig i Ukraine får millioner af ukrainere til af flygte ud af landet. Der er nu kommet omkring 
28.000 ukrainere til Danmark; heraf cirka 300 til Gentofte. Vi har mødt fire af dem og hørt deres historie.

Anastasija Shushpan
36 år, studerende, Simferopol

Jeg kom alene til Gentofte, da jeg ikke er gift og ikke 
har børn. Mine forældre nægtede at tage af sted.

Min veninde fra Kiev kom til Danmark ved et til-

Valentina Demchenko
73 år, pensionist, Dnipro

Min eneste datter bor i Danmark, og da situationen i 
vores by blev værre fra dag til dag, blev det besluttet, 
at jeg skulle rejse hertil. Jeg rejste sammen med min 
søsters barnebarn på 16 år. Jeg kom hertil, fordi min 
datter bor i Gentofte Kommune, og indtil videre bor 
jeg hos hende.

Da krigen startede, kunne vi ikke tro, det var rigtigt. 
Det var svært at tro på, at vi blev angrebet af vores 
naboland. Situationen blev hurtigt forværret; luft-
havnen i vores by blev bombet i stykker, og luftalar-
men lød næsten uafbrudt. Det var meget skræm-
mende. Vores rejse til Danmark var lang og svær 
– næsten tre døgn uden ordentlig søvn og pause.

Hverdagen i Gentofte
Det var rart, at Gentofte Kommune og dens beboere 
var så imødekommende og søde overfor ukrainske 
flygtninge. Der var mange frivillige, der har givet 
husly til de nyankomne. Der var også frivillige, der 
samlede tøj og møbler til de ukrainske flygtninge. De 
har også hjulpet med informationer og oplysninger. 
Derudover fik vi lov at bruge offentlig transport 
gratis. Det var en stor hjælp, og det er vi meget 
taknemmelige for!

Ukrainerne, som er kommet til Gentofte, stammer 

Mila Baderko
34 år, selvstændig, Dnipro

Jeg kom hertil med hele min familie; min mand og 
fem børn. Den yngste er et år.

Det var et svært valg at forlade vores hjem. Vi ønske- 
de at blive i Ukraine, men vores børns liv og velbefin-
dende kom i første række, så vi besluttede at tage af 
sted. Det var en hård tur. De byer, vi passerede, blev 
bombet med missiler. Ord kan ikke beskrive, hvor 
bange vi var. Undervejs blev vi hjulpet af militæret 
ved kontrolposterne. De fortalte os, hvor der blev 
skudt, og hvor vi ikke kunne køre. Vi kørte i to døgn 
uden at stoppe og uden at hvile os.

I Lviv blev vi taget imod af min mands ven, som gav 
os husly i et stykke tid. Der var langt til grænsen, men 
vores børn klarede alle prøverne. Vi ankom til Polen, 
hvor vi blev pænt modtaget. Men noget i mit hjerte 
sagde, at vi skulle videre. Vi vidste dog ikke, hvor vi 
skulle tage hen. Vi kunne ikke samle tankerne, for 
vores hoveder og hjerter var fyldte med tanker om 
vores pårørende, der var blevet derhjemme.

Jeg skrev et opslag på Facebook og en sød pige, Inna, 
reagerede på det. Hun støttede og hjalp os. Hun fandt 
et midlertidigt sted, vi kunne bo i Gentofte, indtil 
vi fik vores nuværende bolig i Byens Hus. Her kan vi 
rigtig godt lide at bo.

Hverdagen i Gentofte
Vi føler os ikke som flygtninge. De lokale i Gentofte 
rakte os en hjælpende hånd og gjorde alt for, at vi og 
vores børn skulle føle os herhjemme. Der er mange 
venlige og følsomme mennesker i Gentofte.

Vi har fået en hverdag. Børnene har fået plads i 
børnehave og skole. Vi tager til forskellige arrange-
menter for ukrainere, som de frivillige tilbyder. Vi 
deltager i dansk og engelsk sprogundervisning og 
ordner vores bolig. Min mand er lige startet med at 
arbejde, og jeg håber selv, at jeg kan finde et arbejde. 
De lokale frivillige hjælper os meget og er bare gode 
mennesker. Det er vi er meget taknemmelige for.

Hverdagen i Gentofte
Det er svært. Vi har efterladt meget derhjemme. En 
del af vores familie, hjerter og tanker er i Ukraine. 
Jeg har været alene med mit barn i et fremmed land 
uden kendskab til sproget og uden at vide, hvad jeg 
skulle gøre. Jeg var forvirret, men jeg følte mig ikke 
ensom og forladt. På hver strækning af min rejse har 
jeg mødt utroligt åbne og venlige mennesker, der 
prøvede at hjælpe mig. De viste vej, beroligede mit 
skræmte og trætte barn og forklarede med fagter og 
ansigtsudtryk.

Vi er ved at opbygge vores liv ved hjælp af de frivilliges 
indsats og ved hjælp af vores nye venner. Vi forsøger at 
skabe hygge i den bolig, vi har fået fra kommunen. Det 
ser ud til, at vi er lykkedes. Min søn kan lide vores nye 
hjem, og vi siger allerede: ’Lad os gå hjem’.

Det er meget vigtigt for os at genfinde den stabilitet, 
vi mistede, da krigen startede. Jeg gør meget for 
at få mit barn til at føle sig godt tilpas med skole, 
musikundervisning og kor. Jeg begynder snart til 
sprogundervisning, og mens jeg venter, forsøger jeg 
at lære sproget på egen hånd. På et tidspunkt håber 
jeg at finde et job, og jeg er begyndt at tage skridt i 
den retning. I begyndelsen brugte jeg meget tid på 
basale ting som indkøb og transport – det var svært 
at finde det, jeg skulle bruge.

Der er mange ting, der er anderledes i Danmark end 
derhjemme, og jeg synes, at det er spændende at 
lære og forstå, hvordan tingene fungerer i Danmark 
og sammenligne det med Ukraine: uddannelse, 
børnehave, mad, boligvedligeholdelse, jobsøgning, 
transport, grøn energi og kommunernes arbejde.
Min ni-årige søn siger, at den største forskel er, at 
derhjemme vidste vi, hvad vi skulle lave i morgen og 
i overmorgen. Det ved vi ikke her.

Larisa Vovk
49 år, lærer, Kharkiv

Jeg er rejst hertil med min yngste søn Miroslav på 
ni år. Min mor blev i Ukraine, fordi hun er dårligt 
gående. Hun er flyttet ind i vores lejlighed, da det 
er umuligt at være i centrum af byen, hvor hun bor. 
Min mand tager sig af min mor. Min ældste søn 
Volodymyr er 27 år og er i militæret for at forsvare 
Ukraine. Det har dermed ikke været nemt for os 
at forlade Ukraine. Det er en stor følelsesmæssig 
belastning.

Vi forlod vores hjem og tog en evakueringsbus til 
grænsen. Vi fulgte bare med de andre, for jeg havde 
ikke kræfter til at tænke. Frivillige hjalp med at 
udforme ruten.

Først ankom vi til Padborg, hvor vi boede et par dage 
hos en dansk familie. Her kom vi til sanserne, fik et 
bad og fik sovet. Derefter boede vi et stykke tid på Fyn 
hos en fantastisk dansk kvinde med et stort hjerte.

Lidt efter mødte vi en skøn familie fra Gentofte; Stina 
og Mikael og deres smukke datter Josephine. De invi-
terede os hjem og gav os meget mere end blot husly. 
Denne familie er blevet en helbredende kilde for os, 
og deres hjælp – både følelsesmæssig, informativ og 
materielt – betyder meget for os.

Jeg er taknemmelig for alle, der hjælper mig i denne 
svære tid med råd, venlige ord, mad og tøj. Jeg er tak-
nemmelig for de frivillige, der mødte os på stationen 
tidligt om morgenen og sent om aftenen. De hjalp 
os hen til de mennesker, der beroligede mig, da jeg 
mistede modet og ikke kunne stoppe med at græde. 
I er alle sammen utrolige! I disse øjeblikke forstår 
man tingenes sande værdi og verdens skønhed.

fra forskellige byer. Vi prøver at udveksle informa-
tion og mødes til de mange forskellige arrangemen-
ter, som de frivillige inviterer os til.

Arrangementerne bliver holdt mange steder i kom-
munen. Jeg kommer gerne til danskundervisning i 
Byens Hus om mandagen. Det er velbesøgt. Vi mødes 
samme sted om fredagen til en kop kaffe og hyggelig 
snak, og om søndagen er der et arrangement med 
spil og underholdning for børn, deres forældre og 
bedsteforældre. Det er meget hyggeligt.

Den største forskel mellem livet derhjemme og 
i Danmark er, at situationen i Ukraine er svær; 
ødelagte byer og veje, priserne på madvarer stiger 
fra dag til dag, menneskene er trætte og bekymrede 
for deres fremtid. Alle håber, at krigen snart slutter. 
I Danmark er alt rent og pænt, luften dufter af forår, 
solen skinner og menneskerne er venlige og smi-
lende. I Ukraine er der krig! I Danmark er der fred!

fælde efter et råd fra en tilfældig person, hun mødte 
i Polen, da hun selv var på flugt fra Ukraine. Da jeg 
besluttede at forlade Krim, var jeg forvirret. Jeg var 
nødt til at forlade alt; lejligheden, byen, hvor jeg er 
født og opvokset, og slægtninge, fordi de ikke ville 
væk. Jeg holdt kontakten med min veninde, som 
foreslog, at jeg tog fra Polen til Danmark. Jeg fik et 
telefonnummer til en frivillig, som spurgte mig, hvor 
jeg kunne tænke mig at bo i Danmark. Jeg kendte 
kun min veninde, der allerede boede og arbejdede i 
Gentofte. Så for en bedre og hurtigere integration fik 
jeg hjælp til at finde en familie i Gentofte.

Hverdagen i Gentofte
Det er hårdt. Et andet land. Et andet sprog. Jeg skal 
lære to på én gang – engelsk og dansk. Men min 
værtsfamilie, der åbnede deres hjem for mig, gør alt 
for at få mig til at føle mig hjemme. Folk på gader-
ne smiler altid og siger hej. Det gør mit liv gladere 
og hjælper mig med at falde til. Jeg føler mig ikke 
fremmed her. Tak til de godhjertede mennesker fra 
Gentofte.

Jeg er ved at søge job. Min værtsfamilie hjælper mig 
med at skrive et CV. Jeg har mulighed at lære engelsk 
fra min værtsfamilie, da de kommer fra England og 
Australien og derfor har engelsk som modersmål. 
Jeg er heldig. De har en vidunderlig lille datter, og jeg 
lærer nye ord af hende hver dag. Det er meget sødt.

Hver aften holder vi fælles middag med hele familien 
– en dejlig tid. Vi taler om, hvordan vores dag er gået 
og om planer for fremtiden. Jeg har også mulighed 
for at se mine veninder fra Ukraine. Det er en velsig-
nelse for mig. De forstår mig og min situation som 
ingen andre. Derudover er gåture til havet med til at 
få mig til at glemme – i det mindste for et øjeblik – de 
triste begivenheder hjemme i Ukraine.

Den største forskel mellem livet derhjemme og 
i Danmark er, at hjem er hjem. Alt virker lettere 
derhjemme. Min uddannelse giver perfekt mening. 
Derhjemme kan jeg sagtens finde et job inden for mit 
speciale. Det er sværere her. Men har livet ændret sig. 
Man skal være stærk og gå fremad.

Det der gør dybt indtryk på mig er, hvordan dan-
skerne bruger deres tid. De sætter først og fremmest 
pris på den tid, de tilbringer med deres familie. Det 
er det, jeg virkelig gerne vil lære af danskerne. •

Ukrainere i Gentofte
Det er kommunernes ansvar at modtage og bolig-
placere flygtninge – og dermed også fordrevne fra 
Ukraine. Normalt har flygtninge, inden de ankom- 
mer til Gentofte, opholdt sig på et asylcenter, 
hvor de bl.a. er blevet introduceret til det danske 
samfund og har fået en række praktiske forhold på 
plads. Det har kun få ukrainere, der bor i Gentofte, 
da de som mange andre steder i landet er hentet til 
Danmark af deres slægtninge i kommunen eller af 
private, som har budt dem velkommen og haft dem 
boende, mens de har søgt om opholdstilladelse.

Udlændingestyrelsen fastsætter, hvor mange 
ukrainere de enkelte kommuner skal modtage, 
og antallet kan hurtigt ændre sig som følge af 
situationen i Ukraine. Udlændingestyrelsen har 
meldt en fordelingsnøgle ud, der betyder, at hvis 
Danmark modtager 30.000 ukrainere, skal Gen-
tofte modtage 396 af disse.

I øjeblikket opholder der sig omkring 300 ukra-
inere i Gentofte. Der er overvejende tale om 
mødre, børn og bedsteforældre.

Boliger
Når man som ukrainer har fået opholdstilladelse 
i Gentofte, bliver man kontaktet af kommunen 
indenfor fire dage og bliver tilbudt en midlertidig 
bolig i en kommunal indkvartering. Det er muligt 
at takke nej til at få et tilbud og få et tilbud på et 
senere tidspunkt, hvis der opstår behov. Kommu-
nen har mulighed for at huse ca. 300 flygtninge i 
egne bygninger, primært i en række ungdomsbo- 
liger, der har stået tomme, fordi facaderne skal 
renoveres. Denne renovering er udskudt. Herud-
over er der opstillet pavilloner med boliger ved 
Byens Hus og ved Rådhuset.

Børn i dagtilbud og skoler
Børn tilbydes plads i dagtilbud, mens børn over 
seks år skal indskrives i særlige velkomstklasser 
for to-sprogede børn, også kaldet ViTo. Ukrainske 
børn kan komme i dagtilbud og skole, når de 
kommer til Gentofte. Der er pt. indskrevet ca. 25 
ukrainske børn i dagtilbud fordelt på ni forskellige 
institutioner. Og der er pt. i alt indskrevet ca. 60 
børn i ViTo.

Voksne skal i beskæftigelse og lære dansk
Jobcenteret kortlægger sammen med ukraineren 
kompetencer, joberfaring mv. og hjælper med virk-
somhedspraktik, dansk og jobsøgning. Jobcenteret 
er i tæt dialog med det lokale erhvervsliv. Fx har et 
samarbejde med Novo Nordisk Fonden resulteret i 
nogle ansættelser, og der er flere på vej i et 
samarbejde med IKEA. Alle ukrainere, der kommer 
til Gentofte, tilbydes danskundervisning.

Mange frivillige initiativer
Opgaven med at modtage fordrevne fra Ukraine 
er stor, og derfor samarbejder kommunen med flere 
lokale frivillige foreninger om en god modtagelse. 
Civilsamfundet har været hurtige til række ud og 
støtte med initiativer. Det gælder bl.a. Netværkshu-
set, Røde Kors Gentofte og Frivilligcenter Gentofte, 
som fx hjælper med dansk, engelsk, it-hjælp, et 
måltid, aktiviteter for børn og venskabsfamilier.

På gentofte.dk/ukraine kan man læse om bl.a. 
opholdstilladelse, modtagelse og aktiviteter for 
flygtninge på både dansk og ukrainsk.

UKRAINERE I GENTOFTE KOMMUNEUKRAINERE I GENTOFTE KOMMUNE

Vi har fundet tryghed

http://gentofte.dk/ukraine


Plads til at træffe egne valg, rum til at lære, 
udvikle og øve sig i – og øget kendskab til, 
at mange veje kan føre til det gode liv. Det 
er blandt anbefalingerne fra et opgaveud-
valg, der ønsker et opgør med den præ-
stations- og perfekthedskultur, der sætter 
unges trivsel under pres.

Unge i Gentofte Kommune oplever et langt 
stykke af vejen, at de trives og har et godt unge-
liv. De er ambitiøse med deres uddannelse, 

fritid, omgangskreds og sig selv. Men samtidig er de 
unges trivsel også tit under pres på grund af egne, 
samfundets, voksnes og venners høje forventninger 
til præstation og perfekthed. Det udfordrer de unge 
og gør dem usikre på, om de er gode nok – uanset 
hvor godt de præsterer. Den udvikling er blandt 
andet dokumenteret i kommunens Ungdomsprofil 
2020, som Center for Ungdomsforskning står bag.

Unge skal have mere plads 
til at være uperfekte

Men måske er der løsninger forude. I slutningen 
af maj præsenterede opgaveudvalget ’Unges Triv-
sel – sammen og hver for sig’ sine anbefalinger til 
kommunalbestyrelsen til, hvordan der kan gøres op 
med perfekthedskulturen.

Anbefalingerne består af fem målsætninger: Plads 
til at træffe egne valg, rum til at lære, udvikle og øve 
sig i, rammer for venskaber, styrke i forskellighed og 
mange veje til gode liv.

Derudover rummer anbefalingerne en række kon-
krete forslag – en slags idékatalog om man vil – samt 
af en række spørgsmål, der kan virke som samta-
lestartere til at sætte øget fokus på, hvordan unge, 
forældre, lærere med flere kan støtte op og sikre de 
unges trivsel.

I mål, men mentalt nedslidt
At der er behov for de nye anbefalinger, er to af 
deltagerne i opgaveudvalget, Isabella og Migle, 
ikke et sekund i tvivl om. Begge taler om det at føle 
sig utilstrækkelig og under pres og om summen af 

» Vi vil gerne præstere. Men der er 
brug for en bedre balance «

Migle

forventninger fra skolen, familien, fritidsaktiviteter, 
venner og sig selv.

Migle, der i dag er 20 år og læser psykologi på Køben-
havns Universitet, husker tiden på HF som en hård 
tid. Hun fortæller, at hun dengang havde så stort 
fokus på sine faglige præstationer for at være sikker 
på at komme ind på sit drømmestudie, psykologi, at 
det gik ud over hendes sociale liv og mentale trivsel.

Hun prøvede at tale med andre om det, men blev 
hun bare mødt med et ’du er jo så dygtig. Du skal nok 
klare den.’

– Jeg troede, at årene på HF skulle være nogle af de 

bedste år, men i stedet var jeg mentalt nedslidt, da 
det var slut, husker hun.

Sammen med fire medstuderende har hun derfor 
taget initiativ til en ny café på sit studie, der skal være 
med til at skabe et bedre fællesskab og studiemiljø 
blandt de studerende.

Fællesskab der strammer
Isabella genkender Migles beskrivelser. Selv husker 
hun også, hvordan hun i folkeskolen ofte følte et pres 
fra de andre elever om hele tiden at skulle se godt ud 
og feste i weekenderne. Det var adgangsbilletten for 
at være en del af fællesskabet.

– Hvis man sagde fra, blev man meldt helt ud af fæl-
lesskabet, husker Isabella, der selv hellere ville bruge 
tiden på at lære og fordybe sig fagligt.

Efter en periode, hvor hun også blev mobbet, trak 
hun sig fra skolen for at finde sig selv igen. I dag er 
hun atter på benene og har valgt at gå ind i kampen 
mod præstationskulturen. I fritiden laver hun blandt

andet indslag på TikTok til sine tusindvis af følgere, 
som hun prøver at motivere til at turde stå ved sig 
selv - også selvom de ikke passer ind i fællesskabets 
gængse forventninger. Og derfor valgte hun også at 
melde sig til opgaveudvalget, da kommunen efter- 
lyste deltagere.

Opfordring til dialog og handling
Begge kvinder håber, at opgaveudvalgets anbefalin-
ger kan inspirere unge og voksne til at tale sammen 
og i fællesskab finde løsninger på, hvordan vi kan 
skabe et mere balanceret ungeliv.

– Samtalen er et godt sted at starte, når vi sammen 
skal finde nye veje og skabe forandring. For os 
handler problemet altså ikke om, at vi skal fjerne det 
at præstere fra unges liv. Vi vil jo gerne præstere. Men 
der er brug for en bedre balance, for vi har som andre 
unge også brug for tid og plads til at reflektere, øve os, 
lære og være en del af trygge fællesskaber, hvor vi kan 
mærke og finde os selv, siger Migle og Isabella.

Læs anbefalingerne fra opgaveudvalget Unges trivsel

Mindst ét godt grin om dagen
Vi besøger daginstitutionen Blomster-
spiren for at spørge en medarbejder, 
hvorfor hun har valgt at arbejde i 
Gentofte Kommune.

Jessica Bøghild Rudholm er pædagog på stuen 
Brumbassen i daginstitutionen Blomsterspiren. Her 
har hun arbejdet siden 2003. Jessica fortæller:

–Der sker hele tiden noget nyt her, og jeg har lovet 
mig selv at give nye tiltag, som jeg skal arbejde med, 
mindst et år for at kunne vurdere, om det er noget 
for mig.

Børnenes umiddelbarhed og den måde, de ser ver-
denen på, har Jessica altid fundet dybt fascinerende. 
Derfor blev hun pædagog.

– Det at være nysgerrig sammen med dem og se 
mariehønen kravle rundt på deres finger og snakke 
om, at vi skal passe godt på den. Eller at opleve 
deres første små sejre sammen med dem, som når 
det lykkedes dem at lyne deres jakke selv for første 
gang. Det har jeg altid syntes var noget helt særligt. 
Vi er med til at udvikle børnene til hele mennesker.

Også kollegaerne i Blomsterspiren giver Jessica 
arbejdsglæde:

– Vi har mindst ét godt grin sammen om dagen, og 
det giver mig så meget energi. På den måde lærer 
vi også børnene humor. De siger tit til mig, at jeg 
er skør, men så svarer jeg altid ’ja, men det gør ikke 
ondt at være skør’. Livet bliver så meget lettere, når 
man griner. Jeg har virkelig fundet mit ståsted.

Engagement, respekt og humor
Jessica fortæller videre, at hun sætter pris på, at 
dagtilbudsområdet er på kommunens dagsorden, 
samtidig med at medarbejderne på området bliver 
mødt med respekt og forståelse:

– Vores chefer på rådhuset brænder for dagtilbuds-
området. Sammen forsøger vi altid at gøre det 
bedste for børnene og forældrene. Ledelsen tror på 
os, og vi får både opbakning og udfordringer. Man 
kan mærke passionen for dagtilbudsområdet her i 
kommunen.

Derfor opfordrer Jessica også gerne andre pæda-

goger og pædagogmedhjælpere til at søge job i 
Gentofte Kommune:

– Her er engagement, respekt og humor. Her er 
gode faglige og personlige udviklingsmuligheder. 
Her er et godt samarbejde med forældre, der er 
enormt interesseret i vores hverdag. Og så er her en 
god nominering.

Du kan læse mere om, hvordan det er at arbejde i 
Gentofte Kommune på gentofte.dk/job.

Følg med de kommende numre af Gentofte Lige Nu, 
hvor du kan møde flere af kommunens ansatte.

MØD EN MEDARBEJDER
Hjørnestenen er vores medarbejdere – vi gør alle Gentofte Kommune til et godt sted at leve, bo og arbejde.

OPGAVEUDVALGETS 
FEM MÅLSÆTNINGER:
Opgaveudvalget ’Unges Trivsel – sammen og 
hver for sig’ anbefaler, at vi sammen støtter, styr-
ker og udfordrer unge i Gentofte Kommune i at 
balancere præstations- og perfekthedskulturen 
ved at sikre:

• Plads til at træffe egne valg
• Rum til at lære, udvikle og øve sig
• Rammer for venskaber
• Styrke i forskellighed
• Mange veje til gode liv

– sammen og hver for sig på gentofte.dk/ungestrivsel 
og sæt kryds i kalenderen den 2. september, hvor 
opgaveudvalget inviterer til dialog om præstations- 
og perfekthedskultur på Gentofte Mødes. •

Vi skal støtte, styrke og udfordre unge i at balancere præstations- og perfekthedskulturen, mener Migle og Isabella
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FOREDRAG

Grøn bolig og bæredygtige renoveringer
Kristine Virén, som bl.a. er kendt fra programmet Ham-
merslag og er formidlingschef ved Videncentret Bolius, 
gæster denne aften Gentofte Hovedbibliotek. Kristine 
gennemgår en række smukke eksempler på vellykkede 
bæredygtige renoveringer, der passer til de forskellige 
stilarter og konstruktioner. Få gode råd og konkrete 
eksempler på, hvordan vi kan modernisere vores hjem 
bæredygtigt. Tilmelding på genbib.dk

16. august kl. 17
Gentofte Hovedbibliotek

JAKOB SHEIKH: Vi tabte – hvordan jihadis-
men besejrede Vesten
Jakob Sheikh tager afsæt i sin seneste bog og udforsker 
forholdet mellem Vesten og jihadismen gennem de se-
neste 20 år. Han giver et øjenåbnende bud på, hvordan 
vi siden 9/11 har fejllæst jihadismens natur. I sit foredrag 
forsøger Jakob Sheikh med udgangspunkt i personlige 
møder med jihadister, rejser i den islamiske verden og 
analyse af både jihadistiske og vestlige kilder at svare 
på det grundlæggende spørgsmål: Hvordan og hvornår 
vinder vi over jihadisterne? Billetter på genbib.dk

Ny dato: 29. august kl. 17
Gentofte Hovedbibliotek

Kulturkalender

SCENE
Verdensballetten
Oplev Verdensballetten i Klampenborg, når Sølyst 
– Den Kgl. Skydebane åbner dørene for en unik, uden-
dørs forestilling, hvor ballet, opera samt klassisk musik 
sætter den danske natur i stævne – med Øresund som 
det fortryllende bagtæppe. Billetter på verdensballet-
ten.dk

13. juli kl. 19.30
Sølyst – Den Kgl. Skydebane

Bellevue Strandsalon
Bellevue Teatret byder velkommen til Strandsalon! 
Prosecco og warm-up i aftensolen, god mad og under-
holdning af Bellevue Strands livreddere, flamenco–
dansere, Hollywood-stjerner, badepiger, strandløver 
og kratluskere: En sommercocktail af fejende dans, 
skønsang og salonkomik i Bellevue Teatrets kendte 
salonstil. Billetter på bellevueteatret.dk

Premiere 18. august
Bellevue Teatret

Virak Revy – EN FAMILIEFORESTILLING OM 
PERFORMANCEKUNST
Performancekunstnere skubber til vores vante begreber 
om verden, når de opfinder nye måder at gøre ting på. 
LIVE ART’s forestilling er en hyggelig og underholdende 
revy, hvor publikum bliver klogere på performance-
kunst – og på hinanden. Forestillingen indeholder live 
opførelser af værker af både kendte og ukendte kunst-
nere. Nogle indslag er absurde eller alvorlige, andre er 
musikalske og muntre. For alle fra 6 år.

21. august kl. 14
Spejlscenen ved Øregaard Museum

FILM
DOKUMENTAR: An African Night’s Dream 
– med Karen Blixen i Afrika

Vær med når Gentofte Kino viser den enestående 
dokumentarfilm “An African Night’s Dream” med Karen 
Blixen i Afrika af Elisabeth Kapnist. Mød efterfølgende 
“Karen Blixen” fortolket live af skuespiller og Blixen-for-
tolker Annethia Lilballe. Mere info og billetter på 
gentoftekino.dk

31. august kl. 20
Gentofte Kino

BØRN
Sommerferie på Garderhøjfortet
Prøv kræfter med soldaterlivet på Garderhøjfortet, 
der holder åbent hele sommerferien. De interaktive 
udstillinger kan besøges på egen hånd, så I kan mærke 
soldaterlivet på fortet anno 1915 på egen krop. Hvis 
man ønsker at lære mere om fortet kan man enten 
booke en rundvisning eller en børnefødselsdag (eller 
voksenfødselsdag!).

Skoleferien
Gardehøjfortet

KULTURKLUB

Kulturklub Gentofte
Få inspiration til oplevelser med kunst og kultur med 
Kulturklub Gentofte. Melder du dig til, så får du en mail 
1-2 gange om måneden med tips til gode kulturople-
velser tæt på dig.

Meld dig til på gentofte.dk/kulturklub

BØGER

Bogbørsen
Mangler du en god, bæredygtig sommerbog? Eller har 
du én at give videre til en ny læser? Så kig forbi en af 
Gentoftes otte Bogbørser, det er offentlige bogskabe, 
hvor du døgnet rundt kan stille en bog og finde en ny 
læseoplevelse. Du finder Bogbørserne her:

• Ordrup Park ved Morescovej og Ordupvej
• Ibstrup Torv for enden af Jægersborg Allé
• Det grønne område mellem Ahlmanns Allé og 

Duntzfelts Allé i Hellerup
• Dan Turèlls Plads i Vangede
• Dyssegårdsskolen i Dyssegård
• P-pladsen ved Vangede Station
• Jægersborg Allé mellem Lindegårdsvej og Fredensvej
• Gentoftegade

Sommerbogen

Dine børnebiblioteker inviterer alle børn fra 6-15 år til 
Danmarks største læsekonkurrence Sommerbogen. 
Hent et udfordringsark på dit lokale bibliotek, få 
anbefalet bøger præcis til din læselyst og læs dem så i 
solen eller i skyggen. Så er du med i konkurrencen om 
en masse fede præmier. Find mere info på genbib.dk

Start på dit nærmeste børnebibliotek

KUNST

Peter Hansen – jeg maler det, jeg ser
Peter Hansens værk indtager central plads i Ordrup-
gaards samling af dansk kunst. Han gik nemlig i skole 
med Ordrupgaards stifter den jævnaldrende Wilhelm 
Hansen, og livet igennem bevarede de et venskab. Et 
af de punkter, der forenede de to mænd, var respekten 
for det flittigt arbejdende menneske. Peter Hansen 
gjorde det til et nøglemotiv i sin kunst og med udstil-
lingen vil museet præsentere Peter Hansen som den 
fremragende kolorist, han var.

Indtil 4. september
Ordrupgaard

De 4 – Modernismens mænd
I 1921 etablerer kunstnergruppen De 4 sig. Ambitio-
nerne er høje for medlemmerne Vilhelm Lundstrøm 
(1893-1950), Svend Johansen (1890-1970), Karl Larsen 
(1898-1977) og Axel Salto (1889-1961): De vil indtage 
den danske kunstscene med inspiration fra de europæ-
iske avantgardestrømninger for at omstyrte en i deres 
øjne forældet og elitær kunstforståelse. Udstillingen på 
Øregaard Museum vil vise, hvordan de fire kunstnere 
samledes om at formulere en ny dagsorden i mellem-
krigstidens danske kunst

Indtil 24. september
Øregaard Museum

Kunstpark Ordupgaard

I Kunstpark Ordrupgaard kan du opleve samtidskunst 
af en række højt profilerede kunstnere, der skaber 
stedspecifikke værker med udgangspunkt i museets 
parkomgivelser. Det er gratis at besøge Ordrupgaards 
park – også uden for museets åbningstid.

Porten er åben mandag - søndag 8-18
Ordrupgaard

KINGA BARTIS: Shores of Selves
I Kinga Bartis’ kunst er nærmest alt i bevægelse. De 
ting, som vi sædvanligvis skelner fra hinanden, flyder 

TJEK detaljer om plads og tilmelding 
direkte hos arrangørerne

Bellevue Strandsalon

sammen. En menneskekrops omrids sløres i havets 
strøm. Havet glider over i himlen. En fugls vingeslag 
gribes af vinden og går i et med skyerne. Bartis’ værker 
er som økosystemer. Intet kan anskues isoleret. Kinga 
Bartis (f. 1984) er født i Transsylvanien, Rumænien og 
bor og arbejder i København.

Indtil 18. september
Tranen på Gentofte Hovedbibliotek

MUSIK
Koncert med Kiev Kammerkor
Det ukrainske kor gæster igen Helleruplund Kirke. Kiev 
Kammerkor er dannet i 1990 og består af 21 sangere, 
alle uddannede på konservatorier i Ukraine. Koret har 
vundet et utal af priser og listen over festivaler, som 
koret har deltaget i, er meget lang og imponerende. 
Deres repertoire omfatter stort set al slags musik, gam-
mel og ny, kirkelig og verdslig, vest- og østeuropæisk.

21. august kl. 16
Helleruplund Kirke

I GADERNE

Gentofte Gadeteaterfestival
Glæd dig til at forlænge sommerferiestemningen og 
få internationale vinde med: En perlerække af internati-
onale gadeteaterartister sætter gang i gader og parker 
gennem fire forrygende dage. Følg med festivalen på 
gadeteaterfestival.dk

26.- 28. august
Hele Gentofte

Besøg Experimentarium
Tagterrassen, Miniverset, Sansetunnelen, Havnen, 
Den Interaktive Biograf, Lyslabyrinten og meget mere. 
Experimentarium bugner af udstillinger og science 
aktiviteter til en lang, sjov og lærerig sommerferiedag.

Hele sommeren
Experimentarium

FESTIVAL
Kultur der Dur-festival
Kom til Kultur der Dur – en festival for mennesker med 
handicap og alle andre, der har lyst til en festlig dag 
med musik og underholdning. I år byder festivalen 
blandt andet på navne som Sweethearts, Rocazino 
og Kim Larsen Jam. På pladsen finder du forskellige 
bevægelsesaktiviteter og boder med salg af genbrugs-
ting og kunsthåndværk fremstillet af mennesker med 
handicap.
Mere info på Facebook.com/kulturderdur

17. august kl. 11-18
Gentofte Sportspark

22. JUNI - 31. AUGUST22. JUNI - 31. AUGUST
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Lys, luft og liv 
i skolegårdenSkolegården summer af liv. Der er børn 

overalt – ved basketballnet, overdækkede 
bænke, grydeformede baner og meget 
mere. Skovshoved Skole har nyindrettet 
sin skolegård, så den i højere grad kan 
bruges til både læring, leg og ophold.

Jo flere sanser der aktiveres, jo bedre. Den nye 
indretning af skolegården skal øge bevidstheden 
hos eleverne om, hvor vigtigt lys og luft er for vores 
velbefindende. Tidligere inviterede udendørsom-
råderne primært til frikvartersaktiviteter såsom 
boldspil. Nu bliver de også brugt til bare at hænge 
ud i og til at lære i.

Undervisning flyttes udenfor
Simon Zurbrügg er matematiklærer på Skovshoved 
Skole. Han har været med til at udvikle den nye sko-
legård og glæder sig meget over de nye muligheder:

– Det er virkelig fedt med de nye arealer. Nu kan 
vi samle en klasse herude og bruge skolegården til 
undervisning. I matematik har vi blandt andet brugt 
arealerne til at stille os op i cirkler, så vi kunne måle 
radius, og til at lege brøk-stratego.

En model af ispinde
Ni elever fra 4., 5. og 6. klasserne har været med til 
at indrette den nye skolegård. Projektet startede ud 

med en fotosafari, hvor eleverne skulle tage fotos 
af skolegårdens ’hjerter’ og ’bål’ (det der fungerede 
godt og det der ikke fungerede, red.) for at finde ud 
af, hvordan en god skolegård så ud. Derefter var 
eleverne med til en workshop, hvor de skulle lave 
modeller af, hvad de godt kunne tænke sig i skolegår-
den. Frederik Hopp, elev i 6.C på Skovshoved Skole, 
var med til workshoppen. Han fortæller:

– Jeg var med til at lave en model af ispinde, som 
skulle forestille nogle bænke med tag over, så der 
var mulighed for at sidde under noget overdækket. 
Det var virkelig sjovt at være med til. Især også fordi 
bænkene nu er blevet lavet og står her.

En mere inspirerende skolegård
Ikke alle ideer kunne realiseres, da byggemateria-
lerne er blevet dyrere på grund af corona og krigen 
i Ukraine. Men alt i alt er skolen meget glad for 
resultatet, fortæller Kenneth Brandt, skoleleder på 
Skovshoved Skole:

– Vi ville gerne have flere aktiviteter i skolegården 
og samtidig mere læring. Og det er der i den grad 
kommet. Vi har fået en sjovere gård og et mere inspi-
rerende udendørs læringsrum. Der er også blevet 

plads til et udekøkken med blandt andet vandhaner, 
induktionsplader og bålsted. Det glæder vi os meget 
til at tage i brug.

De nye rum understøtter samling og fokus, så 
klasserumsundervisningen nemt kan flyttes ud, og 
opholdssteder, som indbyder til, at eleverne slænger 
sig, og som gør det helt legalt at hænge ud og være 
tilskuer til andres leg.

Både Skovshoved Skole og Tjørnegårdsskolen har 
nyindrettet deres skolegårde, så de i højere grad kan 
anvendes til læring, leg og ophold. Skolegårdene er 
udviklet i samarbejde med VEGA landskab, Rune 
Fjord Studio og ÅF Ligthing med støtte fra Willum-
fonden. •

Både biodiversitet og filmteknik er på 
skemaet, da udskolingselever tager på 
udflugt i Bernstorffsparken. Her filmer 
de insekter i den vilde natur.

Klokken er 9, og de sidste cykler bliver parkeret 
pænt på græsset ved siden af slottet i Bernstorffs- 
parken. Eleverne stimler langsomt sammen i 
morgensolen på denne flotte forårsdag. Eleverne 
er fra 7.b på Skovgårdsskolen. De er i dag mødt op 
i parken for anden gang. Første gang var to uger 
tidligere, hvor eleverne var ude for at undersøge 
biodiversiteten i området. I dag handler det om at 
få kombineret disse undersøgelser med de virke-
midler og kamerafunktioner, som eleverne har 
udforsket i Udskolingen i Byens Hus.

Eleverne får uddelt kameraudstyr og forsvinder 
så ud i det store parkområde, der på denne tid af 
året er helt lysegrønt med undtagelse af alle de 
gule pletter, som ved nærmere øjekast er mælke- 
bøtter i græsset.

Ud af klasseværelset
Eleverne lærer flere ting ved at være ude og filme 
biodiversitet, fortæller Troels Heesche, 7.b’s lærer:

– Det at eleverne lærer deres nærområder at kende 
og kommer ud i naturen og væk fra klasseværelset 
kan noget. De tilegner sig viden om biodiversitet 
både lokalt og globalt og lærer samtidigt at arbejde 
med filmteknikker.

Biologen Klaus Brodersen fra Naturskolerne, som var 
sammen med eleverne, da de undersøgte biodiversi-
teten i området første gang, er enig:

– Ja, det vi gerne vil er at få åbnet elevernes øjne for 
biodiversitet. Vi vil gerne have, at eleverne fanger 
sammenhængene mellem organismerne og det 
miljø, de lever i.

Mens vi kigger rundt i parkens kuperede græsarealer 
med masser af hunde, der luftes, og nogle elevgrup-
per der, har kurs mod os, tilføjer Klaus Brodersen:

– Det er også vigtigt, at eleverne får øjnene op for 
balancen mellem det benyttende og beskyttende, 
som særligt er en udfordring i en bynatur, som vi har 
i Gentofte Kommune.

Og netop denne balance har Anders og Oscar fra 7.b 
fået en større forståelse for. De er vendt tilbage fra 
optagelserne, og Oscar fortæller, at han selv har hund 
og dermed bruger parken. Han siger:

– Næste gang jeg kommer her, vil jeg tænke mere 
over arter, og levesteder og vild natur.

Anders stemmer i:

Elever filmer biodiversitet

Eleverne bruger blandt andet den nye grydeformede bane til brøk-stratego

Udskolingselever laver dokumentarfilm om biodiversiteten i Bernstorffsparken

– Ja, jeg er mere sikker på, at biodiversiteten er noget, 
vi skal sætte fokus på, hvor jeg før måske var mere 
ligeglad. Men man lærer to ting på en gang, fordi 
man også lærer om filmmaking, og hvordan man kan 
lave dokumentarer.

Ugen efter klippede eleverne filmene sammen i 
Udskolingen i Byens Hus.

Fire udskolingsklasser har deltaget i et natur- og 
mediefagligt forløb skabt i samarbejde mellem 
Udskolingen i Byens Hus og Naturskolerne i Rude 
Skov og Raadvad. Eleverne har undersøgt biodiversi-
teten i hver deres lokale naturområde (Brobæk mose, 
Bernstorffsparken, Ermelunden og Charlottenlund 
skov) for derefter at producere korte naturdoku- 
mentarer om den lokale biodiversitet. •

» Jeg vil tænke mere 
over arter, levesteder og 

vild natur.«
Oscar 7.b – udskolingen Byens Hus

» Vi har fået en sjovere gård 
og et mere inspirerende udendørs 

læringsrum «
Kenneth Brandt, skoleleder
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Byens Hus · Hellerupvej 24 · 2. september

Læs mere på gentofte.dk/gentoftemødes

FESTIVAL FOR 
DEMOKRATI 
OG SAMTALE

Fri for
tyveri

Idræts-
livet

Frivillige

Kom til debatter, 
samtaler, workshops 
fællesspisning,  
koncerter og  
meget mere… 
 

Bære- 
dygtighed

Trafik-
støj

Unges 
trivsel

Festivalen arrangeres af Gentofte  
Kommune i samarbejde med frivillige aktører.

Klimavenlig
mad

Det gode
seniorliv

Parkering
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Der er en lille snert af regn i luften, men 
de smukke, farverige rododendronblom-
ster lyser op, og der er en varm stemning 
af hygge i haven, hvor omkring 40 senio-
rer i alle aldre er samlet til fællesfrokost i 
Charlotteklubben.

Den nyvalgte formand for seniorklubben Palle 
Rasmussen fortæller, at hvert år holder Char-
lotteklubben fællesfrokost i netop denne have 

efter en god gåtur. Men fokusset er ikke på hverken 
maden eller gåturen:

– Charlotteklubbens aktiviteter er ikke det vigtigste. 
Det vigtigste er, at mennesker møder hinanden.

Masser af socialt samvær
Det viser sig at være meget sigende for Charlotte-
klubben. Klubben arrangerer et væld af aktiviteter 
såsom ugentlig fællesspisning, gymnastik, bio-
grafklub, petanque, kunstværksteder, kortklubber, 
it-hjælp, gåture og meget, meget mere. Samtlige af 
klubbens aktiviteter bringer mennesker sammen om 
en aktivitet med øje på, at der opstår socialt samvær.

Gitte Jakobsen (62 år) og Jenny Jakobsen (89 år) er 

mor og datter og begge medlemmer af Charlotte-
klubben. Det blev de for godt et år siden, da klubben 
inviterede til en fire-dages efterårstur i Nordjylland.

– Da jeg gik på pension for et år siden, tænkte jeg 
meget over, hvad jeg nu skulle bruge min tid på, for 
jeg ville ikke bare sidde derhjemme hele dagen. Så 
sagde min mor, at hun havde hørt om Charlotteklub-
bens efterårstur og spurgte mig, om vi ikke skulle 
tage med. Det gjorde vi så. Og det har jeg aldrig 
fortrudt, fortæller Gitte med et smil.

Allerede på bussen fornemmede både Gitte og 
Jenny, at det var samværet, der var det vigtigste, idet 
de under den fire dage lange bustur skulle sidde på 
samme pladser i bussen gennem alle fire dage.
Det gjorde, at vi jo begyndte at snakke sammen og 
finde fællesskab, fortæller Gitte videre.

Gittes mor, Jenny, er med i en af Charlotteklubbens 
kortklubber, der spiller bridge og whist en gang om 
ugen.

– Men jeg ved ikke, hvordan man spiller hverken 
bridge eller whist, så jeg er i stedet med i kunst-
værkstedet, hvor vi mødes hver fredag formiddag i 
klubhuset for at male og hygge, siger Gitte.

Alle er velkomne
Det er meget forskelligt, hvor aktive de mere end 300 

medlemmer af Charlotteklubben er. Nogle medlem-
mer deltager blot på turene, mens andre er med i flere 
aktiviteter og måske også giver en hånd med i ny og 
næ, når der skal arrangeres fx fællesspisning.

Udgangspunktet er, at man hjælper hinanden. Derfor 
er gåturene også af forskellige længder, og hvis der 
er en, som har brug for støtte til at komme ned af en 
trappe på gåturen, så får man det. Som Charlotteklub-
bens forretningsfører Flemming Steenvinkel siger:

– Alle skal være velkomne. Og alle skal føle sig 
velkomne.

Og det fornemmer man. Snakken går lystigt over 
bordene, der er stillet op i Flemmings have, hvor 
den årlige fællesfrokost finder sted. Deltagerne 
har selv taget madpakker med, for så kan man selv 
bestemme, hvad man vil have at spise. Og så kan 
man ellers tage for sig af de fælles drikkevarer.

Læs mere på charlotteklubben.dk •

Mennesker mødes

» Det vigtigste er, at mennesker 
møder hinanden «

Palle Rasmussen, formand

Fem gange om ugen henter frivillige 
overskudsmad fra supermarkeder og en 
bager i kommunen og deler det ud til 
flygtninge og andre udsatte borgere.

Flere ukrainere er mødt op Ved Ungdomsboligerne 
for at hente overskudsmad en mandag formiddag. 
Forinden har Josephine Nørretranders, som er én af 
30 frivillige, været forbi hos tre af byens supermarke-
der og hentet varerne i sin bil. Fire kasser fyldt med 
blandt andet æbler, melon, porrer, salat, løg, rug-
brød, ost, mysli og færdigretter er dagens donation. 
Josephine får hjælp af 71-årige ukrainske Tatiana 
Stukova med at dele overskudsmaden ud.

Josephine havde oprindeligt meldt sig til at huse 
flygtninge, men det er ikke blevet aktuelt endnu. 
I stedet har hun meldt sig til at hente og uddele 
overskudsmad fra supermarkeder, og gør det, fordi 
det er vigtigt for hende at hjælpe andre, som har brug 
for det.

– Det er et rigtigt godt initiativ. Jeg har hentet 
overskudsmad tre gange nu. Det kan være alt fra 
nogle lækre juices, hvor kassen er gået i stykker eller 
brød, som er tæt på udløbsdato. Det kan også være 
en agurk, som har slået sig lidt, men stadig er fin. 
Købmændene er søde og positive, når jeg kommer 
for at hente maden, og jeg oplever, at de bakker op 
om initiativet.

Det kan Morten Olsen, som er købmand i MENY på 
Jægersborg Allé, kun sige ja til:

– Selvfølgelig støtter vi op. Vi vil gerne give al den 
hjælp, vi kan, og som supermarked kan vi støtte med 
overskudsmad.

Overskudsmad til flygtninge og udsatte borgere
Den overskudsmad, som supermarkedet donerer til 
flygtninge og andre udsatte borgere, er ting, som er 
tæt på at udløbe, men som også kunne være sat til 
salg hos deres kunder under ’Køb nu – spis nu’, for-
tæller Morten, blandt andet for at mindske madspild. 
Forskellen er nu, at MENY på udvalgte dage giver 
maden til flygtninge og andre udsatte borgere, hvor 
den går til et godt formål.

For Natalia Masovets, som kommer fra Ukraine, er det 
helt fantastisk at kunne få et lille madtilskud i en tid, 
hvor pengene ikke rækker helt så langt som hjemme 
i Ukraine. Natalia fortæller, at hun har lagt mærke 
til, at hvis man sammenligner lønnen, som man får i 
Danmark med den løn, som man får i Ukraine, så er 
der faktisk mange ting, som er billigere i Danmark end 
i Ukraine. Men hvis man udelukkende sammenligner 
priser her og i Ukraine, er priserne i Danmark vanvit-
tige! Derfor er Natalia glad for overskudsmaden, som 
hun bruger til salater, supper og ragout, og hvis der er 
pålæg og ost, bliver det brugt til madder. Natalia vil 
også gerne sige tak til de frivillige.

– Jeg er meget taknemmelig, ligesom de andre 
ukrainere, her i dag. Ikke kun for initiativet med 
overskudsmad, men for alle de ting, som bliver gjort 
her i Gentofte. Jeg havde ikke forventet, at der var så 
mange søde og rare mennesker, der gerne vil hjælpe.

Tatiana, som har været med helt fra start, stemmer 
i og fortæller, at hun er glad for, at initiativet er 

Fra spild til overskud

» Vi vil gerne give 
al den hjælp, vi kan «

Morten Olsen, MENY

Tatiana deler overskudsmad ud til de fremmødte

Udover den årlige fællesfrokost arrangerer Charlotteklubben biografture, kortklubber, gåture og meget mere

begyndt at køre godt, og at flere og flere ukrainere 
benytter sig af tilbuddet.

Gentofte Kommune støtter op om initiativet med 
koordinering af frivillige og dialog med supermar-
kederne.

Frivillige henter overskudsmad fra blandt andet: 
SuperBrugsen i Hellerup og Gentofte, Irma og 
MENY’er på Jægersborg Allé, Fakta i Vangede og 
Michael H. Konditoriet på Gentoftegade.

Hvis man er interesseret i at deltage i uddelingen 
af overskudsmad, kan man kontakte renovation@
gentofte.dk •  

BÆREDYGTIGHED

http://charlotteklubben.dk
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Er der tegn 
på rotter?
Selvom vi ikke bryder os om rotter, så er det vigtigt, at vi holder 
øje med tegn på, om de er der, og får dem anmeldt. På en til-
synstur fortæller Skadedyrsteamet om kommunens indsats 
for at forebygge og bekæmpe rotter, og om hvordan du som 
borger kan gøre dit for at holde bestanden af rotter nede.

Første stop på formiddagens tilsyn er en etagebebyggelse tæt ved Strandvejen. Et 
nyt affaldsskur er netop blevet opført, og det grønne areal ånder idyl med en fro-
dig efeu, der dækker muren, som omgiver terrasserne og ejendommens garage.

Pia, der er medarbejder i kommunens Skadedyrsteam, ifører sig arbejdshandsker, 
der forebygger smitte fra rotter.

– Her ses tydelige tegn på rotter, forklarer Pia.

Der er flere huller omkring affaldsskuret, og ved hegnet under beplantningen 
ligger isoleringsmaterialer spredt ud på jorden. I en opstillet smækfælde har vi 
det fældende bevis, for en rotte er nemlig gået i den og er nu død.

Hul i kloakken
Rotter ses primært af to årsager, enten er der et hul i kloakken, som rotterne kan 
komme op til overfladen via, eller også er der noget, som de kan spise. Rottebe-
kæmpelse handler derfor ofte om at lokalisere defekten i kloakken eller brønden 
og få den repareret, og om at undgå at gøre det attraktivt for rotterne at slå sig 
ned, hvis fx de har nem adgang til græsfrø og foder til fugle og andre dyr.

Før i tiden har man haft et ønske om at lave en total udryddelse af rotter. Det ved 
man i dag aldrig vil lykkes. Derfor handler det om at holde rotterne under jord-
overfladen i kloakkerne, hvor de ikke udgør samme skade og sundhedsmæssige 
fare for samfundet. Og her spiller borgerne en vigtig rolle, fortæller Pia:

– Borgerne er vores øjne i marken, og alle anmeldelser tæller, hvis vi skal holde 
rotterne nede i kloakkerne. Vi plejer at sige, at det ikke er en skam at have rotter, 
men en skam ikke at gøre noget ved det.

Ikke langt fra lejlighedskomplekset er der flere anmeldelser fra borgere, der har 
observeret rotter i deres villahaver. Pia mener, at den formodede defekt på kloak-
ken meget vel kan være årsag til de øvrige henvendelser.

– Rotterne kender ikke til matrikelgrænser, og derfor kan en ødelagt kloak et 
sted være ophav til rottesager på omkringliggende adresser og i en større radius 
omkring hullet til kloakken.

Afslørende røg
Et af de hjælpemidler, der tages i brug for at finde ud af, om kloakken er defekt, er 
en røgprøve. Den ligner et kanonslag i et plastikhylster, som antændes og skub-
bes ned i et af de huller, der mistænkes for at være gravet af rotter. Røgprøven 
afgiver 17 m3 røg, og hvis røgen trækker ned i hullet, er der sandsynligvis tale om 
en rottegang, der fører hen til en nærliggende kloak eller brønd, hvorfra rotten 
er kommet. Ved hjælp af røgen kan den pågældende kloak eller brønd en gang 
imellem også udpeges.

Rottehunden Sally
På næste adresse slutter den eksterne rottebekæmper, Lennart, der udfører selve 
bekæmpelsen, sig til os. Med sig har han Sally, en såkaldt rottehund, der er mester 
i at opsnuse rotter. Så snart Sally slippes løs, er det især cykelskuret, der tiltrækker 
Sallys snude. Under skuret er fundamentet revnet og hullet – et perfekt gemme-
sted for rotter. I fælden ligger da også en død rotteunge, der vidner om, at mindst 
en rottefamilie huserer.

– Jeg finder ofte fødekilder, hvor der er rotter. Her fodrer beboerne fugle i foder-
beholdere i træer og buske. Rotterne er dygtige til at klatrer og springe, og den her 
buffet er et eldorado for rotterne, så de har god grund til at etablere sig, fortæller 
Lennart.

Rottebekæmpelsen har høj prioritet i Gentofte Kommune og udvikles løbende. 
Bekæmpelsen er også blevet digital med en ny type af smækfælder. Fælden regi-
strerer, når en rotte er gået i den og sender via en app besked til bekæmperen. • 

» Borgerne er vores øjne i marken, 
og alle anmeldelser tæller, hvis vi skal 

holde rotterne nede i kloakkerne «
Pia, medarbejder i kommunens Skadedyrsteam

Rotter skal anmeldes elektronisk 
på gentofte.dk/rotter, hver gang 
de observeres, eller når der er 
mistanke om rotters tilstede- 
værelse. Det gælder både rotter 
inden- og udendørs, på bopælen 
eller i det offentlige rum.

Det koster ikke noget at anmelde 
rotter, og grundejere betaler 
for rottebekæmpelse over ejen-
domsskattebilletten. Reparation 
og undersøgelse af kloakken skal 
grundejere selv betale for.

Få gode råd om rotter på 
gentofte.dk/undgårotter

I april 2022 nåede vi op på i alt 1080 tons 
indsamlet madaffald fra husstandene i 
Gentofte Kommune. Det er godt gået 
– eller skal vi sige sorteret.

På sigt er håbet at indsamle 3000-4000 tons madaf-
fald årligt. Det gør nemlig en stor forskel, når vi sorte-
rer kartoffelskræller, kaffegrums og alt det andet 
madaffald. Det er nemt at genanvende, idet det kan 
bruges til at producere både biogas og gødning med 
næringsstoffer til nye afgrøder.

1080 tons sorteret madaffald
Indsamlingen af madaffald begyndte i maj 2021 hos 
etageejendommene og i marts 2022 hos villaer og 
rækkehuse.

De grønne poser til madaffald
De grønne poser hjælper skraldemændene med at 
se, om madaffaldet er sorteret korrekt. Poserne må 
derfor kun bruges til madaffald, så de kan skelnes fra 
poser med restaffald og andet affald.

Nye poser
Bor du i hus, skal du binde en tom pose på madaf-
faldsbeholderens håndtag, når du er ved at løbe tør 

Madaffaldet i de grønne poser bliver genanvendt til blandt andet biogas og gødning

Rotter ses primært på grund af et hul i kloak-
ken eller fordi de kan finde noget at spise

Vidste du, at 
1 tons madaffald 

kan producere biogas 
til 370 km 

i en lastbil

KLIMAMILJØ

Nu kan du tjekke, om kvaliteten af badevandet er i 
orden, inden du hopper i vandet. Nye skilte varsler med 
rødt lys, når den aktuelle badevandskvalitet ikke er god, 
og med grønt lys, når badekvaliteten er god.

Du kan også holde dig orienteret om algeforurening via 
skiltene og se en prognose for vandkvaliteten de næste 
dage. Varslingssystemet tager højde for strømnings-
forhold, temperatur og vindforhold og vurderer, om 
voldsom regn har medført overløb med regnvand og 
spildevand.

Skiltene står på Bellevue strand, Skovshoved Havbad, 
Skovshoved Syd, Hellerup Havn og Charlottenlund Strand.

RØDT ELLER 
GRØNT LYS 
TIL AT BADE?

for poser. Det er et signal til skraldemændene om, 
at de skal lægge en rulle med nye poser til dig på 
beholderens låg.

Bor du i lejlighed, vil der i din gård eller et andet sted 
i ejendommen være opstillet bokse eller en holder 
med nye poser. Spørg den affaldsansvarlige, fx din 
vicevært, hvis du ikke kan finde dem. Det er også 
den ansvarlige, der skal bestille opfyldning med nye 
madaffaldsposer på gentofte.dk/madaffald

Poser til madaffald kan også hentes på genbrugssta-
tionen, hos Borgerservice eller på bibliotekerne. •
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Når alle vil tæt 
på naturen

Langt ude på landet: Bernstorff Slot
Hele vejen op gennem middelalderen 
har det område, som i dag udgør 
Gentofte Kommune, primært været 
domineret af landbrug. Det tætteste 
man har været på byliv, har været 
landsbyfællesskaberne i Vangede, 
Gentofte og Ordrup eller i de små 
fiskerlejer som Skovshoved. Fra 
1600tallet begynder der dog at komme 
nogle nye spillere på banen: landste-
derne. Indtil enevældens indførelse 
var det normalt, at adelen boede på 
gårde rundt om i landet, imens byerne 
primært husede handelsstanden. Med 
enevælden var der dog i højere grad 
behov for, at adelen brugte en større 
del af tiden i København for derfra at 
kunne servicere kongen.

Denne påtvungne tilflytning til 
København betød dog, at flere så 
behovet for et landsted uden for 
København, hvor man kunne rejse ud, 
når tiden tillod det, og her få lidt frisk 
luft. Mange af disse landsteder blev 
anlagt i vores område, og enkelte står 
endda den dag i dag.

Et oplagt eksempel på disse tidlige 
landsteder er Bernstorff Slot, som blev 
opført i årene 1759-65 af udenrigsmi-
nister J.H.E. Bernstorff. Det flotte byg-
ningsværk blev i begyndelsen ofte blot 
betegnet ’sommerhuset’, da Bernstorffs 
faste bopæl var inde i København, og 

meget rammende for ejendommen er 
de ord, som den dag i dag stadig pryder 
facaden over hoveddøren: ’Honesto 
inter labores otio sacrum’, som løst 
oversat fra latin betyder ’en ærlig hvile 
mellem arbejdet’.

I løbet af 1800tallet ville en ny 
gruppe dog gøre adelen selskab: 
middelklassen.

Et afbræk fra storbylivet: middelklas-
sens lysthuse
Ligesom adelen ville den fremvok-
sende middelklasse også tættere på 
naturen. Resultatet blev et Strandve-
jen, som nok bedst kan betegnes som 
datidens største sommerhusområde. 
Sommerudflugter var nemlig blevet 
populære til Dyrehaven og de nært-
liggende kilder, men transporten fra 
København var endnu så ringe, at det 
var tidskrævende at komme herop, 
hvorfor feriehuse var at foretrække.

Dette rekreative miljø langs særligt 
Strandvejen satte sig mange spor. 
Udover de mange små lysthuse opstod 
der blandt andet en lang række 
restaurationer, som kunne servicere 
den københavnske elite under deres 
ferieophold. Grundet den større efter-
spørgsel blev parcellerne dog mindre 
og mindre, hvorfor denne ny gene-
ration af feriehuse på trods af deres 
ofte imponerende udseende fremstod 

mere ydmyge sammenlignet med de 
gamle landsteder.

Fra marker til villahaver
Fra 1863 blev det betydeligt lettere 
at rejse til og fra København. I første 
omgang var det med den nyanlagte 
jernbane og siden også med de bedre 
dampskibsruter lang kysten. Med 
dette blev det for alvor muligt for den 
københavnske elite at bosætte sig fast 
i Gentofte, samtidig med at de kunne 
passe deres hverv i hovedstaden. 
Dette kom selvfølgelig til udtryk langs 
Strandvejen, som udviklingerne før 
også havde gjort det, men det er også 
for alvor her, vi ser, at resten af kom-
munen bliver bebygget.

Den generelle tendens er, at Vangede 
og til en vis grad Ordrup fastholder 
sit landsbymæssige præg i længere 
tid, imens Gentofte, Hellerup og 
Charlottenlund hurtigere får præg 
af byområde. Et prima eksempel på 
udviklingen fra landbrugsmarker til 
villahaver ser vi ved den sydlige del af 
Gentoftegade. Oprindeligt var gaden 
betydeligt kortere end nu, men efter 
at den oprindelige skole blev revet 
ned, og Søgårdens gamle marker 
blev udstykket til villakvarterer, blev 
vejen forlænget, og de nye sidegader 
etableret.

Den rekreative natur
Den historiske udvikling viser særligt 
to ting: der er kommet mindre natur 
og den natur, som så er der, er blevet 
mere rekreativ. I senere tider har der 
været skridt i den modsatte retning, 
og det viser blot, at udviklingen på 
ingen måder er gået i stå. Tværtimod 
ændrer landskabet stadig udseende, i 
takt med at nye generationer kaster et 
blik på det eksisterende og selv sætter 
deres præg. Det store spørgsmål er 
derfor: hvad kendetegner fremtidens 
natur her i Gentofte? • 

Kort over Gentofte, cirka 1900. Bemærk de mange 
gårde, som stadig kendetegner området, og de 
nyanlagte villaveje syd for Søgård, som endnu 
mangler at blive bebygget.

← Prospekt af det oprindelige Bernstorff Slot.

De fleste elsker at bo tæt på naturen. Men hvis vi alle flytter 
ud i naturen, hvor meget natur er der så tilbage? Lokalarkivet 
stiller skarpt på, hvordan Gentoftes historie er præget af 
ønsket om at bo tæt på det grønne.
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