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Reception

Den 17. maj fik Michael Fenger overrakt borgmesterkæden af Hans Toft, der efter  
28 år som borgmester har valgt at træde tilbage. Gentofte Kommune markerer  
borgmesterskiftet ved en reception 

Torsdag den 24. juni kl. 14-17.30
på pladsen foran Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.

GENTOFTE KOMMUNE

Titusindvis af biler passerer hver dag igennem Gentofte 
Kommune via de store indfaldsveje til København. Antallet 
af biler bare stiger og stiger – og det samme gør den støj, 
der følger med. 

Sammen med stigende støjgener fra de store kommunale 
veje betyder det, at en stor del af Gentofte Kommunes 
borgere er så massivt plaget af støj, at det har betydning for 
trivslen og sundheden. 

Tag eksempelvis Lyngbyvejen. Omkring 1970 blev den 
gamle kongevej opgraderet til motorvej, og nu kører mere 
end 84.000 biler i døgnet tværs igennem kommunen, 
uden at den nødvendige støjafskærmning tilnærmelsesvis 
er fulgt med. Gentofte Kommune har i årevis – og netop 
nu igen – påpeget overfor Folketinget, at situationen er 
uholdbar, og at det er bydende nødvendigt at reducere 
motorvejsstøjen nu.

Når der i dag bliver etableret nye motorveje, så er støj- 
reduktion helt automatisk en del af anlægsbudgettet.  
Gentofte Kommune var allerede et tæt bebygget og 
attraktivt byområde, længe inden fx Lyngbyvejen blev til 
motorvej. Det faktum, at vi var her først, er åbenbart i  
den her sammenhæng lig med at blive sprunget godt og 
grundigt over i køen, og hovedstaden er ikke nævnt med  
et eneste ord i regeringens nye infrastrukturplan.

Mens vi venter på staten, skal vi selvfølgelig gøre, hvad 
vi kan selv. På Tuborgvej er nye slidlag samt forsøg med 
hastighedsnedsættelse og indsnævring af vejen i støbe- 
skeen for at lette støjbelastningen fra den tunge trafik. Vi  
er samtidig en del af kommunesamarbejdet Silent City, hvor 
støjplagede kommuner omkring København blandt andet 
tester innovative løsninger til at nedbringe trafikstøj, og vi 
samarbejder med 10 kommuner i hovedstadsområdet om 
at råbe regeringen op.

Flere cykler, flere el-biler og en endnu mere velfungerende 
offentlig transport vil naturligvis være med til at reducere 
støjbelastningen, ligesom eldrevne renovationsbiler og 
busser er på vej. Samtidig er disse tiltag helt i tråd med 
vores visioner for den grønne omstilling, som vi er godt i 
gang med. 

Men – og det er et stort men. Grønne transportformer og 
lokale tiltag kan ikke løse de stigende udfordringer med støj 
alene, og det fritager på ingen måde ikke staten for deres 
ansvar for de travle, statslige veje, der skærer igennem 
vores kommune. 

Michael Fenger
Borgmester

Vi skal skrue ned for 
larmen

Ønsker du at stille op til Seniorrådet?
Der afholdes valg til Seniorrådet i Gentofte Kommune til oktober. Der skal vælges ni medlemmer 
og ni stedfortrædere til Seniorrådet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Seniorrådets opgaver
Seniorrådet beskæftiger sig med alle spørgsmål, der har betydning for ældre, det vil sige udover 
sociale spørgsmål også sundhed, trafik- og boligforhold, miljø og kultur m.m.

Hvem kan opstille?
Alle borgere med fast bopæl i Gentofte Kommune, der er fyldt 60 år senest den 26. oktober 2021, 
kan opstille til valget.  

Ønsker du at opstille, kan du læse mere om hvordan, frist for opstilling, kontaktoplysninger m.m. 
på gentofte.dk/seniorrådsvalg

Ny festival for demokrati og samtale:  
Gentofte mødes
Sæt kryds i din kalender! Vi slår dørene op til Gentoftes første festival for demokrati og samtale 
fredag den 10. september i Byens Hus. Her kan vi mødes og tale sammen om det, der rører sig i 
vores kommune, drøfte vigtige lokale emner på nye måder, der styrker vores lokale demokrati.
Læs mere på gentofte.dk/gentoftemødes

Nyt udskolingstilbud 
Til august starter Maglegårdsskolen et treårigt udskolingsforløb med fodbold som omdrejnings-
punkt i samarbejde med Fonden Akademiet Fodbold Fulton. Forløbet har kørt de sidste otte år 
på Bakkegårdsskolen med stor succes. Kernen i den særlige skoleklasse, der har samme pensum 
som andre udskolingsforløb, er at motivere eleverne til at udleve deres fulde faglige potentiale 
ved at bruge fodbold som motivation. Både som fysisk aktivitet for at skabe glæde og sammen-
hold og ved at inddrage fodbold i de forskellige fag og på den måde gøre undervisningen mere 
vedkommende og meningsfyldt. Der er stadig ledige pladser i det kommende skoleår – kontakt 
skolen for mere information. Læs mere på maglegaard.aula.dk/fulton 

Sankt Hans 
Også i år er kommunens Sankt Hans arrangementer påvirket af corona-situationen, og her ved 
redaktionens slutning ligger det endnu ikke fast, i hvilket omfang de traditionsrige bål-arrange-
menter vil blive gennemført. På gentofte.dk/sankthans vil vi løbende opdatere information om 
Sankt Hans arrangementer i Gentofte Kommune i 2021.

Receptionen foregår udendørs (med telte) på grund af corona-restriktionerne.  
 
Af hensyn til tilrettelæggelsen af det praktiske arrangement kan man på gentofte.dk/
reception angive, om man ønsker at deltage i receptionen.
 
Alle er velkomne.
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Gentofte Kommunes Initiativpris går i år 
til formidlingen af Dan Turèlls forfatter-
skab. Ikke til en enkeltperson, men til alle 
der gennem årene har bidraget. Og der 
er mange initiativer og historier – et godt 
sted at få dem er hos den nuværende 
gruppe af frivillige Dan Turèll-entusiaster.

 

 
Gentofte Lige Nu møder Bettina Trab, Mette Panton, 
Ivan Brich, Claus Benzin og Peter Strøm på Vangede 
Bibliotek. I Dan Turèll-udstillingen naturligvis.  
 
Det er en lun eftermiddag, og vi starter ved det nye, 
spæde æbletræ, der blomstrer med ung iver i Biblio-
tekshaven. Træet er sat for nylig: Det er samme sort 
som det, der står på Dan Turèlls grav på Assistens 
Kirkegård.

Samlingen og udstillingen
Vi kan starte i 2002, hvor vi begyndte at opbygge 
Dan Turèll-samlingen på biblioteket, fortæller Peter 
Strøm, der indtil 2016 var leder af Vangede Bibliotek. 
Nu er han pensioneret, så nu er arbejdet frivilligt. 

 
– Vi gik i gang med at indkøbe materialer i antikva-
riater og registrerede alt. Hvis nogen skulle bruge en 
af Dan Turèlls bøger, skulle Vangede Bibliotek være 
stedet. Jeg fik kontakt til en masse af Dan Turèlls 
bekendte, blandt andet Peder Bundgaard, som har 
skabt tegningerne til bogforsiderne. Han donerede 
originale skitser, fotos, negativer og enkelte af Dan 
Turèlls manuskripter. Samlingen er udgangspunkt 
for formidlingen af Dan Turèll. Og den vokser stadig.

 
Samlingen er rummelig. Skrivemaskiner, hatte, 
notater, artikler, møbler. En del af samlingen er nu 
opbevaret i Gentofte Lokalarkiv, men udstillingen 
på biblioteket står overfor fornyelse. Mette Panton 
forklarer:

 
– Før coronaen ramte, var vi klar til at nytænke 
udstillingen, og nu er vi i gang igen. Der kommer 
levende billeder og en række andre ting. Vi håber, at 
udstillingen også bliver en hovedsten i formidlin-
gen. Vi oplever, at der kommer folk hertil langvejs 

fra. Og så er der en ny hjemmeside på vej. Det skal 
være den bedste forfatterhjemmeside i Danmark, 
siger hun og smiler.

 
Du kan også møde samlingen på Facebook og 
Instagram. Peter Strøm er ved roret her, og han bliver 
løbende kontaktet af skoleelever, gymnasieelever og 
alle mulige andre med spørgsmål om Dan Turèll.

Dan Turèlls Plads 
Selve Dan Turèlls Plads var mange år undervejs. Ivan 
Brich, som har en finger med i det meste, fortæller:  
 
– Jeg arbejdede på pladsen en del år, noget måtte gø-
res. Chili Turèll havde peget på Kenn André Stilling; 
at han skulle skabe en skulptur. Vi sad i caféen der, 
hvor Cafè Cafèen ligger nu. Kenn havde fået ideen 
om at bruge alfabetet. Det lød fint, sådan en skulptur 
kunne vel fylde som et mindre bord og stå foran bib-
lioteket. Men nej. Kenn André Stilling forestillede sig 
noget andet. ’Den skal være otte x fem meter og fire 
meter høj’. Og så faldt vi ned af stolen, for det troede 
vi ikke på. Men det blev til noget – det tog bare 11 år. 

 

Selve indvielsen af pladsen med skulpturen ’Alfabet 
TURÈLL Alfabet TURÈLL’ og den 47 meter lange 
bænk – én meter for hvert af Turèlls leveår – fandt 
sted den 15. oktober 2011. Den 15. oktober er den 
dag, Dan Turèll døde. Det var også den dato, han som 
ung i 1969 besluttede, at han ville være forfatter. Og 
den dag, Dan Turèll-samlingen blev indviet otte år 
tidligere. Claus Benzin fortæller:  
 
– Det var en rigtig, rigtig stor fest. En masse kunstnere 
optrådte gratis. Vi havde planlagt det siden foråret, 
og det var faktisk dér, vi fem mødte hinanden første 
gang. Vi havde et stort set-up, og vi havde brug for at 
få penge ind fra salg på dagen. Alle ved, at man sælger 
øl, når solen skinner. Og da dagen kom, var det 20 gra-

der og solskin. Vi solgte også t-shirts og sort neglelak. 
Og vi fik et flot overskud, som gik til samlingen. 

Selskabet 
Peter Strøm fortæller om, hvordan arbejdet med 
formidlingen af Dan Turèlls forfatterskab faktisk 
allerede startede lige efter forfatterens død:  
 
– Egentlig skal vi tilbage til 1994, til Grande Good-
bye Galla i Tivolis koncertsal. En række venner og 

kunstnere skabte et show for at samle midler ind til 
en mindefond. Mindefonden blev ført videre af Chili 
Turèll, Peder Bundgaard og andre. De uddelte årligt 
en pris til en ung digter – ét af Dan Turèlls slips. Jeg 
kom med i bestyrelsen på et tidspunkt, og der er sket 
meget – mindefonden blev til Dan Turèll Selskabet.
Men nu står det i Dan Turèll Selskabets vedtægter, 
at den årlige pris – som nu er en medalje – uddeles 
her på Vangede Bibliotek. Den 19. marts – på Dan 
Turèlls fødselsdag.  

Frivillige Dan Turèll entusiaster er ved at 
nytænke den voksende Dan Turèll udstilling på 

Vangede Bibliotek.  

» Vi har alle sammen  
vores Vangede Billeder  

i reolen «
Bettina Trab

Nærvær og bid 
Men hvad er det så, der er særligt ved Dan Turèll? 
Bettina Trab fortæller:  
 
– Han havde sin barndom her og hans familie boede 
her. Og han har jo den særlige Vangede-ånd og et 
helt særligt nærvær. Og så er der et oprør, et bid i 
hans kunst. Der er derfor, de unge elsker ham.  
 
– Oprøret er jo evigt aktuelt. Vi har alle sammen 

Med nærvær og     med bid

VIDSTE DU, AT

•  Dan Turèlls gennembrudsbog var Vangede  
 Billeder fra 1975
•  Dan Turèll-citater er nedfældet i fortovet  

 foran biblioteket
•  Den frivilligt drevne Cafè Cafèen under  

 Vangede Bibliotek staves med accent grave  
 som en hyldest til Dan Turèll
•  En unavngiven medarbejder i Gentofte  

 Kommune havde reserveret navnet Dan  
 Turèlls Plads i Vejnavnenævnet længe inden  
 planerne for pladsen

vores Vangede Billeder i reolen. Det er det første 
man køber, når man flytter hertil.  
 
Claus Benzin supplerer:  
 
– Her i Vangede kan vi godt lide det der lidt uakade-
miske, og det var han. Samtidig med at han på nær-
mest aristokratisk vis beherskede det danske sprog. 
Han var ikke en del af parnasset – det er der mange, 
der holder af.  ■
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God tur til stranden 
– for alle
Sommeren er så småt over os, og Gentofte 
Kommunes kyststrækning byder på masser af 
sommeraktiviteter for alle. Tilgængelighedsforum 
og Gentofte Kommune har gennemført en række 
projekter, der til sammen forbedrer tilgængelig-
heden til strandene. Blandt andet er det nu blevet 
lettere at komme helt ud til badebroen uden at 
skulle forcere sandet. Samtidig kan gangbesværede 
og mobile kørestolsbrugere komme i vandet via 
de nye badetrapper med lave trin og gelændere i 
to niveauer. Det er også muligt at booke en mobil 
strandbadestol, ligesom handicapparkerings- 
pladser er tilgængelige flere steder.  Læs mere  
om strandbadestolen på gentofte.dk/badestol

Åbningstider i 
idrætsanlæg
Gentofte Kommune følger myndighedernes faser 
for genåbning af sine idrætsanlæg. Desuden føl-
ges retningslinjerne for eventuel akut nedlukning 
ved større smitteudbrud. 
 
Sommeråbningstider i Kildeskovshallen
Se, hvornår svømmehallen, boldhaller, sale og 
mødelokaler er åbne på kildeskovshallen.dk 

Sommeråbningstider i Gentofte Sportspark
Se, hvornår is-haller, Gentoftehallen, Rulleskøjte-
hallen, baner og anlæg er åbne på gentofte- 
sportspark.dk 

Udendørsanlægget i Jägers Skatepark  
er åbent alle dage kl. 7.00 - 22.00. 
 
Myndighedernes retningslinjer og anbefalinger 
om forebyggelse af smitte skal overholdes i de 
åbne faciliteter.
 

Frivillige står bag mange forskellige events under Kultur og festdage.

En gruppe af kommunens medarbejdere 
er klar til at hjælpe gode initiativer fra idé 
til handling.

 
Madklubben i Byens Hus bringer flygtninge, ind-
vandrere og lokale ’indfødte’ sammen om bordets 
glæder. Og i Repair Café’erne reparerer borgere med 
hænderne skruet rigtigt på alt fra tøj til elektronik på 
frivillig basis. Det er bare to eksempler på, hvad der 

kan ske, når engagerede borgere forfølger deres idéer. 
Lægger man hertil kommunens rige foreningsliv og 
årlige begivenheder som GentofteNatten og Kultur 
og Festdage, er det tydeligt, at der er en stor velvilje 
blandt gentofteborgerne til at gøre ting, der gavner 
fællesskabet.  

For at støtte op om de mange gode borgerinitiativer, 
store som små har kommunen stablet et nyt initiativ 
på benene. Tiltaget kaldes sparringsagenterne og 
består af medarbejdere fra forskellige afdelinger, der 

ved siden af deres normale opgaver står klar til at 
hjælpe borgernes idéer godt igennem kommunens 
organisation.  

Borgmester Michael Fenger siger: 

– Med sparringsagenterne håber vi, at det som borger 
bliver endnu nemmere at komme i kontakt med os, 
hvad enten man har en lille eller stor idé til noget, der 
kan gavne fællesskabet. Dermed øger vi muligheden 
for, at gode initiativer bliver til virkelighed, og at vi får 
udnyttet det potentiale, der ligger i at have et så godt 
samspil som muligt mellem borgere og kommune.

Sparringsagenternes opgaver kan variere fra sag til 
sag med alt fra at hjælpe med at skabe kontakt til de 
rette afdelinger, give feedback på idéer, rådgive om 
puljer, der kan søges, og skabe forbindelser til andre 
frivillige, foreninger og lignende, hvis der er flere, der 
uafhængigt af hinanden har den samme idé.

Borgerne skaber indholdet
Intet initiativ er i teorien for lille til, at man kan tage 

Borgernes idéer 
skal blomstre

kontakt til sparringsagenterne. Blot er det en forud-
sætning, at initiativtageren selv bevarer ejerskabet og 
deltager i et eventuelt forløb fra idé til virkelighed.

Den ene af sparringsagenterne, man kan kontakte, 
er kulturkonsulent Per Sohl, der i flere år har arbej-
det med at arrangere festivalerne Kultur og Festdage 
og GentofteNatten.

– Som sparringsagent vil jeg prøve at gøre meget af 
det, jeg i forvejen gør på kulturområdet, men nu også 
bare på alle andre områder. Mit arbejde med festi-
valerne handler i høj grad om at være konstruktiv 
sparringspartner for borgerne, der er dem, der skaber 
indholdet. Uden aktive borgere ville vi for eksempel 
ikke have GentofteNatten eller Kultur og Festdage, 
siger Per Sohl.

Afgørende med håndsrækning
En, der kender Per Sohl og festivalerne rigtig godt, er 
Kira Løve, der siden 2012 har drevet et yogastudie i 
kommunen. Hun har i alle ni år deltaget frivilligt på 
festivalerne med forskellige yogaevents, blandt andet 

med fællesyoga i Charlottenlund Strandpark. Hun 
hilser sparringsagenterne velkommen.  
 
– Som selvstændig bruger jeg mange timer om ugen 
på min virksomhed, og hvis jeg skal engagere mig i 
frivillige begivenheder, som jeg har gjort de sidste ni 
år med Kultur og Festdagene, er det helt afgørende, at 
der er én som Per, man kan kontakte, som vil hjælpe 
én videre. Det kan være med, hvor man får den rette 
tilladelse, hvem der skal spørges, hvem der er oplagt 
at samarbejde med, og så videre. Sparringsagenterne 
vil være en hjælp, når man ønsker at gå fra idé til 
handling med et frivilligt projekt, så jeg ser et godt 
potentiale i det nye tiltag, siger Kira Løve, der igen 
i år inviterer til yoga i Charlottenlund Strandpark 
under Kultur og Festdagene. 

Den oprindelige idé til sparringsagenterne udsprin-
ger af opgaveudvalget ’Vi skaber sammen’, der 
fokuserede på at udvikle samspillet mellem borgere 
og kommune. 

Se mere på gentofte.dk/sparringsagenterne   ■

» Uden aktive borgere 
ville vi for eksempel ikke 

have Gentofte-Natten 
eller Kultur og Festdage «

Per Sohl
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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!). 

 Skoleferier: Åbent hverdage fra: 11.00-15.00 
 samt weekend/helligdage fra 10.30-16.00

TEATER Solsorten
Teater Patrasket har omsat Wolf Ehrlbruchs billedbog 
Solsorten til en smuk farvemættet forestilling. En 
forestilling om at turde give slip på sine bekymringer 
og lade sig falde… og måske flyve ud i det fri. Histo-
rien om den bekymrede Fru Meier bliver fortalt med 
klovnelogik, musik og poesi. Fra 4-8 år. Tilmelding på 
genbib.dk/billetter 

 25. juni kl. 10 
 Gentofte Hovedbibliotek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TEATER  Chicks
En klovneforestilling om to burhøns, der oplever 
friheden for første gang. Hr. Teater præsenterer Hilda 
og Gump, høns og søskende, som lever side om side 
sammenklemt i et bur. Men en dag går lågen, og en ny 
verden ligger for deres fødder. Hvad stiller de op med 
friheden? For 4-10-årige og deres voksne. Varighed 35 
min. 

 27. juli kl. 14 
 Spejlscenen ved Øregaard Museum.

       MUSIK
Koncert med Åkervinda
I vokalkvartetten Åkervinda får folkemelodier fra den 
nordiske sangskat nyt liv i moderne og medrivende 
vokale arrangementer. Siden gennembruddet ved 
Århus Vocal Festival i 2015 har gruppen turneret i store 
dele af Europa, USA og Canada. De har lavet samarbej-
der på kryds og tværs af musikgenrer. Vokalkvartetten 
Åkervinda består af Iris Bergcrantz, Linda Bergström, 
Agnes Åhlund og Lise Kroner. 

 4. juli kl. 16 
 Skovshoved Kirke

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Corona-tema på Experimentarium

Gys over et nys, nak en virus og stop en pandemi... i 
Experimentariums interaktive Corona-tema leger I jer 
til viden om, hvordan corona og andre vira smitter, og 
hvordan vi bedst bekæmper dem. Experimentariums 
Corona-tema er en del af Under Huden, udstillingen om 
menneskekroppen, på 1. etage. 

 Alle dage 9.30 til 17. Husk at booke på forhånd 
 Experimentarium

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Film Hokus Pokus Alfons Åberg

Børnefilm for de mindste om Alfons Åberg, der er 
begyndt i skole og snart fylder syv år. Derfor synes han, 
at det er smadder uretfærdigt, at hans far stadig mener, 
han er for lille til at få en hund. Den første spillefilm om 
den afholdte lille Alfons. I samarbejde med Gentoftega-
de Bibliotek. For alle. Køb billet på gentoftekino.dk 

 Lørdag 28. august kl. 10 
 Gentofte Kino

Mal Amok Camp
Sæt turbo på malerkunst, sanser og eksperimente-
rende teknikker! Mal Amok Camp er for dig, som vil 
skabe malerier med fart på, som vil eksperimentere 
med en anderledes måde at male på – og som ikke 
frygter flyvende malerklatter og skæve indfald. Fra 9-14 
år. Køb billet på bloom.institute 

 5.-9. juli 
 Bloom Institute

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. Køb billetter på verdens-
balletten.dk. 

 Onsdag 14. juli kl. 19.30 
 Sølyst – Den Kongelige Skydebane

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Frk. Julie

Sonja Richter, Alban Lendorf, Thure Lindhardt og kom-
ponist Andreas Bernitt tog under coronanedlukningen 
af ren og skær kunstnerisk trang et kraftfuldt, uorto-
dokst livtag med Strindbergs Frk. Julie på Bellevue 
Teatrets tomme scene. En forhåndsvisning i efteråret 
2020 af det foreløbige arbejde gav forhåbninger om en 
helt særlig, grænsebrydende og nytænkende version af 
en af verdensdramatikkens allerstørste klassikere. I juli 
kan de endelig spille Strindbergs Frk. Julie i fuld længde 
for publikum. Køb billetter på bellevueteatret.dk 

 18.-29. juli 
 Bellevue Teatret

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.-29. august 
 Flere steder i Gentofte

Sommerballet: Monochrome
Intens modern dance, vibrerende flamenco og roman-
tisk klassisk ballet – fire internationale, prisvindende 
solister sætter hinanden stævne i sommerballetten på 
Bellevue Teatret. Kraftfuld dans og musik kulminerer 
midt i ikonisk dansk design over tre akter. Køb billet på 
bellevueteatret.dk 

 29.  august til 12. september 
 Bellevue Teatret

     FOREDRAG
Svend Brinkmann – Kampen om lykken
Med udgangspunkt i bogen Kampen om lykken, som 
professor i psykologi Svend Brinkmann har været med 
til at udgive, undersøger han i dette foredrag lykkens 
væsen – både historisk og i det nuværende, lykkefoku-
serede samfund – og spørger, hvad vi kan gøre for egen 
og andres lykke. Arrangeret af FOF Nordsjælland. Køb 
billet på fof.dk 

 Mandag 23. august kl. 17.30 
 Gentofte Kino

  

KUNST
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 kl. 8-18 
 Ordrupgaard

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
UDSTILLING Stine Deja – Cold Sleep
Tranen viser danske Stine Dejas første separatudstil-
ling i Danmark. Det er en udstilling, der behandler 
menneskets jagt på udødelighed. Aktuelt er omkring 
400 mennesker nedfrosset ved ekstreme minusgra-
der.  Håbet er at optø dem en dag, hvor man også kan 
genoplive dem. Proceduren er kontroversiel. Ikke desto 
mindre er kryopræservering, dvs. bevaring af menne-
sker ved ekstreme minusgrader, et område i vækst. 
Tilstanden kaldes cold sleep og er også titlen på Stine 
Dejas første soloudstilling i Danmark på Tranen. 

 Til den 18. juli 
 Tranen
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Kulturkalender

Få overblik over  
kulturoplevelser  
tæt på dig på  

gentofte.dk/
arrangementer

Tjek detaljer om plads, tilmelding,  
eventuel livestreaming mm. direkte 
hos arrangørerne. 

JUNI - AUGUST

BØRN

Inspiration
Fællesskab

Viden
Perspektiv

Få inspiration til oplevelser 
med kunst og kultur med  

Kulturklub Gentofte.  
Melder du dig til, så får du  
en mail en til to gange om  

måneden med tips til  
gode kulturoplevelser 

tæt på dig. 

gentofte.dk/kulturklub

Gadefestival. La Patroille



Klar til en digital fremtid
Udskolingens lokaler i Byens Hus summer 
af aktivitet. 20 unge elever fra 8. X på 
Bakkegårdsskolen er i gang med at kode 
microbits og kreere hatte, brocher og  
meget andet af pap, som mikrocom- 
puteren skal sættes ind i.  

 
– Den skal kunne bæres af en person. Den skal selv 
kunne sidde fast på personen. Den skal indeholde 
din microbit. Og så skal den i hvert fald være synlig, 
måske også hørlig. Resten er op til jer, siger Jonas 
Bæk, projektkonsulent i Byens Hus, til eleverne. 

Hver gruppe på 2-3 elever har fået en microbit 
udleveret. Den skal de kode, så den registrerer, når 
en person er tættere på bæreren af den lille computer 
end to meter. Eleverne kaster sig straks over projek-
tet. Der bliver kodet på pc’erne, og der bliver kreeret 
innovative brocher, hatte og bælter af pap, som 
mikrocomputeren skal sættes ind i.

Et makerspace
Vi befinder os i Udskolingens makerspace i Byens 
Hus – et læringslaboratorie, der er indrettet, så 
eleverne kan arbejde med innovation, kreativitet 
og produktion. Et værksted, hvor man både kan 
arbejde med nye digitale teknologier og analoge 
håndværk. Her designer og konstruerer eleverne 
med alt fra laptop til loddekolber og limpistoler, og 
de har mulighed for at lave prototyper i fx 3D-print 

og bruge laser- og folieskærere, træværksted, tryk, 
syning med mere.  

Flere elever kommer hen til Jonas Bæk for at høre, om 
de må fx bruge microbitten til at sætte på et bælte.

– Ja, I gør bare, hvad I vil, siger han til eleverne.

Udgangspunktet er, at i Udskolingens makerspace 
skal eleverne lære teknologiforståelse igennem en 
oplevelse af frihed. Det betyder blandt andet, at 
eleverne skal nå frem til svarene på egen hånd. 

– Det er de virkelig gode til. Først bruger de hovedet, 
så googler de, så spørger de klassekammeraterne. 
Og hvis de stadig er i tvivl, kommer de til mig. Jeg er 
bare deres facilitator, fortæller Jonas Bæk. 

Ud af hverdagens faste rammer
Eleverne er glade for at komme lidt ud af hverdagens 
faste rammer, fortæller 8.X’s klasselærer Frederikke 
Haslund: 
 
– Her kan vi lave noget andet end på skolen. Eleverne 
kan eksperimentere og arbejde mere kreativt. Det 
betyder også, at vi ser nogle andre sider af eleverne, 
som vi ikke oplever i hverdagen.

Zoe, der er elev i 8.X, supplerer:

– Det er rigtig rart at komme et andet sted hen. Det 
giver et boost at komme ud og opleve – og også 
at kunne eksperimentere med flere ting som fx 
microbit.

Digital myndiggørelse
Målet med Udskolingens makerspace er, at børn og 
unge lærer at forstå, skabe og bruge digitale teknolo-
gier, så de kan handle kompetent og ansvarligt i den 
digitaliserede verden, fortæller Jonas Bæk:

– Her kan eleverne lære at bruge digitale teknologier 
til at skabe løsninger på konkrete problemer. Det 
giver dem en forståelse for den digitale fremtid og 
bidrager til deres digitale myndiggørelse.

De primære brugere af læringslaboratoriet er udsko-
lingselever fra kommunens 11 folkeskoler, Ungdoms-
skolen og Søgårdsskolen. På sigt vil læringslaborato-
riet også åbne op for fritidsbrugere. Makerspace er 
støttet af Willum Fonden. 

Udskolingen i Byens Hus går godt i spænd med Gen-
tofte Kommunes tre strategiske fokusområder på 
skoleområdet: Fremtidens Udskoling, Fællesskaber 
og Synlig Læring, som også er med til at forberede 
Gentoftes elever på samtidens og fremtidens kom-
plekse samfund.   ■

Vi skal vænne os til at 
være sammen igen
Det fælles elevråd i Gentofte Kommune 
har taget pulsen på trivslen blandt skole- 
eleverne under corona og kommer nu 
med gode råd til kommunen om, hvor-
dan man kan hjælpe eleverne med at 
finde sig til rette i en mere almindelig 
hverdag igen.
 

– Vi skal vænne os til at være sammen igen. Vi har 
siddet meget længe hver for sig, og det er svært at 
mærke hinanden og føre en rigtig samtale online, 
siger Bjørn Otto Juhl Hansen, som går i 9. klasse på 
Busses Skole og er formand for det fælles elevråd i 
Gentofte Kommune.

Det fælles elevråd havde en formodning om, at der 
kunne være udfordringer med skoleelevers trivsel 
efter en lang periode med udelukkende online 
undervisning. En spørgeskemaundersøgelse blandt 
skoleeleverne viste, at der var noget om snakken. 
Derfor har det fælles elevråd udarbejdet fire gode 
råd til kommunen og skolerne om, hvordan man kan 
hjælpe eleverne med at finde trivslen og motivatio-
nen frem igen. 

Trivsel på skoleskemaet
– Vi har brug for at genetablere samhørigheden 

» Her kan eleverne lære  
at bruge digitale teknologier  

til at skabe løsninger på  
konkrete problemer «

Jonas Bæk

i klasserne, men ikke mindst også det faglige og 
sociale sammenhold mellem lærer og elever, fortæl-
ler Bjørn Otto Juhl Hansen.

Derfor foreslår det fælles elevråd, at skolerne sætter 
turbo på trivselsindsatsen blandt eleverne med 
blandt andet mindst én trivselsdag inden sommerfe-
rien eller måske endda en lejrskole med overnatning.

En trivselsdag kan bare være at spille rundbold 
sammen. Og en lejrskole kan også bare være 200 m 
væk fra skolen. Det, som det handler om, er at være 
sammen – så vi kan finde hinanden igen. Det giver et 
boost til trivslen at opleve noget sammen, siger Bjørn 
Otto Juhl Hansen.

En mere varieret online undervisning
I en tid med risiko for hjemsendelse på grund af 
smitte i lokalområdet har det fælles elevråd også 
udarbejdet gode råd til, hvordan man kan gøre online 

undervisningen bedre. Blandt andet foreslår de, at en 
dag med online undervisning højst varer seks lektio-
ner, og at der indføres flere og længere pauser. 

– Det kan være svært at holde koncentrationen ved 
skærmen i mange timer. Derfor foreslår vi også, 
at undervisningen gøres mere varieret. Fx kunne 
man jo kombinere gruppearbejde med gåture i små 
grupper og selvfølgelig med god afstand, forklarer 
Bjørn Otto Juhl Hansen.

Også brugen af online samarbejdsrum kan blive 
bedre ifølge det fælles elevråd. 

– Hvis læreren sender eleverne ud i online samar-
bejdsrum, fungerer det bedst, hvis eleverne skal lave 
fagligt gruppearbejde. Erfaringen viser, at samar-
bejdsrummene ikke fungerer til small talk, fortæller 
Bjørn Otto Juhl Hansen.

Gode råd gives videre
Det fælles elevråd har drøftet deres forslag med 
skolernes Forretningsudvalg og kommunens skole-
chef, Skoleudvalget i Gentofte Kommune, skolernes 
Advisory Board og med skoleledere og skolebestyrel-
sesformænd. De gode råd gives nu videre til skolerne 
med særligt fokus på lejrskoler og behovet for at 
styrke klassefællesskaberne. 

Det fælles elevråd består af to repræsentanter fra 
hver af folkeskolerne og privatskolernes elevråd. ■ 

Eleverne er glade for at komme lidt ud af hverdagens faste rammer. 

De gode råd fra Det fælles elevråd om, hvordan man styrker elevernes trivsel efter corona, er ved at blive givet videre til skolerne.

» Vi har brug for at 
genetablere samhørig-

heden i klassen «
Bjørn Otto Juhl Hansen
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Gentofte Kommune har en vision om, at alle i Gentofte  
skal bevæge sig mindst én time om dagen, fordi et aktivt liv 
bidrager til sundhed hele livet. Samarbejder mellem skoler og 
idrætsforeninger og andre nye tiltag skal gøre det lettere at 
bevæge sig mere.

Bevæg dig – det er budskabet fra opgaveudvalget ’En Times Motion Dagligt’, som 
har afleveret sine anbefalinger til kommunalbestyrelsen om, hvordan vi alle kan 
bevæge os mere i Gentofte. Vores samfund er i stigende grad indrettet til inakti-
vitet, og derfor kræver det en særlig opmærksomhed af de fleste at få rørt sig nok 
i hverdagen.

Opgaveudvalget peger på vigtigheden af at skabe gode vaner for bevægelse i 
hverdagen og sætter blandt andet fokus på, hvordan vi indretter vores hverdag og 
skaber tid til at bruge kroppen. Der skal være nem adgang til bevægelse i byrum-
met – både til leg, motion og idræt, men i høj grad også til aktiv transport, som 
kombinerer flere formål. Derudover skal bevægelsesfællesskaberne gøres mere 
tilgængelig for alle. Fællesskaberne er en vigtig faktor for, at vi fastholder vores 
gode vaner, og endda ofte også en af grundene til, at vi kommer i gang. 

Brigitta Rick, medlem af kommunalbestyrelsen (F) og formand for opgaveudval-
get ’En Times Motion Dagligt’, siger: 
 
– De gode bevægelsesvaner skal styrkes. Det handler ikke om, at vi alle skal gå til 
en sport tre gange om ugen eller træne i et fitnesscenter, men meget om de ting, vi 
gør i hverdagen – gåturen med hunden, cykelturen til skole eller arbejde, have- 
abejdet i weekenden eller den aktive leg med ungerne.
 
Bevægelse tænkes ind alle steder
Nye tiltag tænker bevægelse ind i alle de steder, man kan, for at motivere alle til at 
bevæge sig mere. 
 
Skoleeleverne vil fra det kommende skoleår opleve flere forløb i samarbejde med 

foreninger i idrætsundervisningen. Hver skole tilbydes nemlig et særligt tilskud 
til en playmaker, som skal være med til at styrke samarbejdet mellem den enkelte 
skole og de omkringliggende idrætsforeninger. 
 
 I daginstitutionerne skal der også skabes mere hverdagsbevægelse – særligt med 
fokus på børnenes motoriske udvikling. På den baggrund er fem børnehaver i 
gang med et forløb for at opkvalificere personalet og skabe nye gode bevægelses-
vaner. Som afslutning på forløbet vil de blive certificeret som idrætsbørnehaver. 
 
Forældrene skal også i gang. I efteråret 2020 blev et forsøg med at afvikle foræl-
dretræning, mens børnene dyrkede deres foreningsidræt afprøvet ved Hellerup 
Idræts Klub. Forløbet var en succes, og det undersøges nu, hvordan lignende 
tilbud kan iværksættes flere steder i kommunen.   

 

Det skal være lettere for borgere, der har været igennem et genoptræningsforløb, 
at blive ved med at dyrke motion. I samarbejde med Tranehaven og flere lokale 
idrætstilbud vil borgene derfor gennem deres genoptræning blive introduceret 
til, hvilke faste træningstilbud der findes. Der vil også blive lavet et arrangement 
for seniorer, hvor de kan få inspiration til bevægelse og afprøve forskellige 
bevægelsestilbud. 
 
Flere og flere går ture, og nye lokalhistoriske vandreruter er ved at blive etableret 
for at understøtte den stigende interesse. Der vil blandt andet blive arrangeret 
gåture på ruterne i forbindelse med de nationale We Walk – kampagner.  
 
I forlængelse heraf vil ’Kom og vær med’ aktiviteter hen over sommeren og 
efteråret være med til at sætte fokus på de mange muligheder for bevægelse, der 
allerede eksisterer i byrummet og naturen.  ■

» Det handler om de ting, 
vi gør i hverdagen «

Brigitta Rick
15 idrætstalenter fra 13 forskellige idrætsgrene med et hav af medaljer i 
bagagen og tårnhøje sportslige mål. Sådan kan årets deltagere i Talent- 
udviklingsprojektet kort beskrives. I februar måned blev talenterne valgt 
ud af 21 ansøgere. Talenterne kommer fra en blanding af individuelle 
idrætsgrene og holdidrætten fra Gentofte Kommunes idrætsforeninger. 
Talenterne modtager økonomisk støtte, medlemskab i Fitness World 
og tilbud om fysioterapeutisk behandling. Alt sammen tiltag, som skal 
styrke det lokale idrætsliv og give kommunens største talenter gode 
rammer for at nå deres sportslige mål.  

idræts- 
talenter 

15 

Bevæg dig
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FRITID FRITID

Et aktivt liv bidrager til sundhed hele livet.



Ny ambitiøs klimaplan skal række langt 
ud i fremtiden og være et solidt bidrag til 
de nationale klimamålsætninger om, at 
drivhusgasudledningerne skal reduceres 
med 70 procent frem mod 2030, og hvor 
vi når klimaneutralitet i 2050. 

 
Gentofte Kommune er sammen med 45 andre kom-
muner med i ’DK2020 – Klimaplaner for hele Dan-
mark’ – et forløb med deltagelse fra Realdania, KL og 
landets fem regioner. I kampen mod klimaforandrin-
gerne vil kommunernes klimaplaner få afgørende 
betydning for, om vi kan nå Paris-aftalens mål om at 
holde den globale opvarmning under 1,5 grad. 

 
Ingen kan gøre det hele alene, men alle kan gøre lidt
Klimaplanen sætter rammen for, hvordan Gentofte 
kommer et skridt nærmere CO2- neutralitet i 2050. 
Planen kommer blandt andet til at handle om grøn 
mobilitet, klimatilpasning og ikke mindst grøn 
energi.

Grøn energi
Især udbygning af grøn fjernvarme til hele kommu-
nen og energirenovering af bygninger er nogle af de 
vigtigste løsninger på CO2-udfordringen i Gentofte. 
Når en boligejer med et hus på 150 m2 skifter fra 
naturgas til fjernvarme, sparer vi klimaet for næsten 
4 tons CO2 årligt. For boligejere med oliefyr er den 
grønne fordel endnu større. I dag har mere end 
halvdelen af kommunen mulighed for at vælge fjern-
varme, og med udbygningen af fjernvarmenettet kan 
et muligt mål være, at 90 procent af Gentofte Kommu-
nes varmeforbrug er dækket af fjernvarme i 2030.   
 
Grøn mobilitet – hvordan bevæger vi os rundt i 
byen? 
Gentofte Kommune er udfordret i forhold til træng-
sel, fremkommelighed og parkering, hvilket ikke 
mindst skyldes en voksende bilpark, og pendlere 
i hele regionen oplever ofte at blive fanget i lange 
køer på vejene. Det bidrager til, at CO2-udledningen 
fra trafikken går den forkerte vej. Nogle af løsnin-

Klimaplanen – grøn  
omstilling de næste 30 år 

gerne er blandt andet at fremme elbilisme ved at 
understøtte opladningsmuligheder og at gøre det 
nemmere at bruge delebiler. Andre løsninger er at 
benytte samkørsel samt styrke cyklisme til og fra 
skole og arbejde.

Klimatilpasning, natur og biodiversitet 
Når Gentofte Kommune tilpasses til mere ekstremt 
vejr med klimasikrings- og klimatilpasningsprojek-
ter, er kommunen med til at indfri klimamålsætnin-
gerne. Som privatperson eller virksomhed kan ind-
satsen være i mindre skala, men ikke desto mindre 
vigtig fx ved at så hjemmehørende planter og urter. 
Det gavner biodiversiteten, hvis man efterligner 
naturen, og jo flere træer, planter, grene og kompost 
man har i haven, jo mere CO2 kan der opmagasineres. 

Hvordan kan du bidrage eller komme med input 
eller spørgsmål?
På bæredygtigtgentofte.dk kan du både dele erfarin-

ger, stille spørgsmål eller komme med idéer til den 
kommende klimaplan. Der vil også løbende komme 
nyt om arrangementer eller digitale og fysiske 
møder, så alle kan komme til orde. Det første arran-
gement i rækken er et online webinar om udrulning 
af fjernvarme og søgning om tilskud via bygnings-
puljen. Det finder sted onsdag den 11. august, er 
gratis og åbent for de første 100 tilmeldte. Læs mere 
på bæredygtigtgentofte.dk eller på Facebook.

Stort og fælles ansvar, der kræver samspil
Gentofte Kommune vil gerne høre fra virksomheder, 
der vil dele ud af deres erfaring med klimaindsatsen, 
og fra borgere, der har forslag til, hvordan de vil 
kunne bidrage til en grøn omstilling. De tidligere 
opgaveudvalg ’Sammen om et bæredygtigt Gen-
tofte’, ’FN’s verdensmål i Gentofte’ og ’Fremtidens 
transport’ har sat retning for arbejdet med grøn 
omstilling, og opgaveudvalgenes anbefalinger tages 
naturligvis med i klimaplanen.  ■

» Det er oplagt at  
opfordre haveejere  

til at invitere naturen  
indenfor «

Thomas Vikstrøm

Gentofte Kommune er med i konkurren-
cen om at blive danmarksmester i bio- 
diversitet – og hvis du vil, kan vejen til 
målet gå igennem din have. 

 
Naturen i Gentofte Kommune er noget ganske særligt. 
Her er strand, gamle skove, moser, søer og sjældne 
dyre- og plantearter, som vi skal passe særligt på. 
Men naturområderne ligger som isolerede øer midt i 
alt det bebyggede, og det er en udfordring for dyr og 
planter, der så ikke har mulighed for at sprede sig.  
 
Derfor har Gentofte Kommune rettet spotlyset mod 
kommunens mange grønne villahaver som første 
indsats i Miljøministeriets biodiversitetskonkur-
rence Danmarks vildeste kommune. I konkurrencen 
skal Gentofte skabe en rigere natur sammen med 
alle, der har lyst til at være med. Og her er de private 
haver vigtige brikker, fordi de kan fungere som 
såkaldte ’grønne korridorer’, der gør det muligt for 
dyr og planter at sprede sig mellem naturområderne. 
 
– Vi deltager i konkurrencen, fordi behovet for 
at hjælpe den trængte biodiversitet er en vigtig 
dagsorden, som vi gerne vil støtte op om. Og vi vil 
samtidig gerne fortælle borgerne, at et øget fokus 

Frem med hækkesaksen
 
Hvis du ejer en ejendom, skal du klippe og beskære hække, træer og buske til skel, så  
beplantningen holdes inde på det private område. Det skal ske for at tage hensyn til 
fodgængere – særligt dem med barnevogne, handicap og dårligt syn.  

Trækroner må gerne hænge ud over fortov og vej. Du skal blot sørge for, at dine træer  
er beskåret, så grene og lignende mindst er 2,75 m. over fortov eller cykelsti og 4,5 m. 
over kørebanen. Bevoksning under denne højde skal være klippet tilbage til skel.  
 
Hvis din uklippede hæk eller busk forhindrer fremkommeligheden på fortovet, vil  
kommunen minde dig om, at du har et ansvar for at klippe eller beskære din beplant-
ning. Hvis du stadig ikke klipper hækken, vil et privat firma gøre det – for din regning. 

Du kan finde mere information om dine forpligtelser som grundejer på gentofte.dk/
grundejerpligt

Grønne smutveje for 
kommunens natur

på biodiversitet sagtens kan passe sammen med 
smukke, velordnede haver, siger leder af Natur og 
Miljø, Liselotte Ludvigsen. 
 
Tips til mere biodiversitet 
I løbet af de kommende måneder vil kommunens 
haveeksperter dele ud af simple tips til mere bio-
diversitet i haven – blandt andet igennem haveam-
bassadørkurser. Målet er at engagere så mange som 
overhovedet muligt. 
 
En af dem, der følger naturen i kommunen tæt, er 
Thomas Vikstrøm. Han er biolog i DOF (Dansk Orni-
tologisk Forening), medlem af Grønt Råd i Gentofte 
Kommune, opvokset som nabo til Gentofte Sø og så 
er han begejstret for den øgede fokus på biodiversi-
tet, som konkurrencen fører med: 
 
– Det går stille og roligt tilbage for diversiteten i vores 
naturområder. Det er uundgåeligt, når områderne er 
så isolerede og ligger forholdsvis langt fra hinanden. 
Derfor er det helt oplagt at opfordre haveejere til at 
invitere naturen indenfor, så haverne kan være med 
til at mindske afstanden mellem de grønne områder. 
 
Et lille hjørne 
Ligesom Liselotte Ludvigsen understreger Thomas 
Vikstrøm, at den slags grønne smutveje for naturen 

i en af Danmarks tættest befolkede kommuner ikke 
betyder, at det så er slut med græsplæner og vejplejede 
haver.  
 
– Hvis alle de haveejere, der har lyst, afsætter et lille 
hjørne af deres have, hvor de fjerner græsset og på 
den måde giver plads til, at vilde frø kan slå rod der, 
så vil det være en stor hjælp for de mere sjældne og 
krævende arter, siger Thomas Vikstrøm. 
 
Udover et hjørne med bar jord foreslår han også 
stenbunker, og så er et stop for al gødning i haven 
faktisk det mest afgørende sted at sætte ind, forkla-
rer biologen.  
 
– Jeg er meget spændt på, hvilken effekt konkurren-
cen får for naturen i Gentofte. Hvis vi virkelig går 
efter at vinde biodiversitetskonkurrencen, så skal vi 
være modige, konstaterer Thomas Vikstrøm.

 
Han drømmer om, at også de blå korridorer kommer 
med – det vil sige reetablere tidligere vandløb, som 
det er sket med fx Hvidørebækken, så naturen også 
ad den vej kan sprede sig og trives.

 
Læs mere om uddannelse af Gentoftes haveambassa-
dører og få tips til at invitere biodiversiteten ind i din 
egen have på bæredygtigtgentofte.dk  ■
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Udbygningen af grøn fjernvarme er en af de vigtigste løsninger på CO2 udfordringen i Gentofte Kommune.
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Skiftedag 
i Gentofte
Efter 28 år er Hans Toft trådt 
tilbage som borgmester og 
har overgivet embedet til sin 
partifælle Michael Fenger. 
Hvad vil det egentlig sige at 
være borgmester, og hvordan 
har arbejdet med det kommu-
nale selvstyre forandret sig?  
Få historien her.

I Gentofte har i alt 15 mænd og kvinder 
ledet den lokale politiske proces siden 
1841, hvor en ny lov gav mulighed for 
større selvstyre i landdistrikterne. De 
15 har ikke alle været borgmestre. Før 
1934 blev de kaldt sognerådsformænd. 

Fattigvæsen, vejvæsen og forsyning 
var i begyndelsen sognerådets 
vigtigste opgaver. Af mødereferaterne, 
som findes på Gentofte Lokalarkiv, 
kan man fornemme, hvor involveret 
sognerådet var i kommunens daglige 
drift fx ved etableringen af Gentoftes 
første vandværk i 1897. Her var sogne- 
rådet inde over licitationerne og 
levering af udstyr – noget, der i dag 
helt klart ville ligge i forvaltningen. 
Men der var ingen nævneværdig 
forvaltning de første mange årtier, 
og derfor var sognerådsformandens 
rolle mere praktisk end ceremoniel. 
Det var først i 1903, at der blev bygget 
et rådhus på L.E. Bruuns vej, og først 
i 1919 tillod Indenrigsministeriet, at 
man aflønnede sognerådsformanden 
og to til fire ’tilforordnede’ til at hjælpe 
med administrationen. 

Gentoftes første borgmester
I 1934 opnåede Gentofte ’købstads- 
lignende rettigheder’. Det betød, at 
kommunen kunne grundlægge en 
tidssvarende administration, der 
passede til den voldsomme befolk-
ningstilvækst gennem 1930’erne. For 
første gang kunne sognerådsforman-
den kalde sig borgmester. Den 1. april 
1934 blev Oberst Hans Parkov over-
rakt borgmesterkæden, der i øvrigt 
er den ældste af sin art i Danmark. 
Ved indsættelsen sagde Parkov fra 
talerstolen: 

– Det er mig og mine en stor ære, at 
jeg modtager denne kæde. Jeg ser 
vort velsignede, dejlige våben her på 
pladen: De tre klokker, der betegner de 
tre gamle kirkesogne, de blå linjer, der 
er tegn på, at vi ligger ved Øresund, og 
så den opgående sol. Det er kommu-
nalbestyrelsen, som går op og spreder 
lys og varme over alle kommunens 
beboere, så vidt det står i vor magt.

Parkov nåede kun at bestride posten i 
ni dage, indtil han døde som følge af en 
operation. Men han var formand for 
Gentofte Kommunalbestyrelse i 25 år; 
en periode, hvor Gentofte udviklede 
sig fra landkommune til forstadskom-
mune, hvor kvinder fik stemmeret, og 
velfærdsstatens fik større indflydelse 
på almindelige menneskers liv. 

At klippe snore over
I takt med at kommunens ansvarsom-
råder voksede i 1960’erne, forstærke-
des også borgmesterens rolle i forhold 
til borgerne. Når nye daginstitutioner 
åbnede eller hvis en udstilling skulle 

indvies på et museum, så mødte borg-
mesteren som regel op, holdt tale og blev 
en slags ceremonimester, der bestyrkede 
kommunale tilhørsforhold og satte 
begivenheden ind i en historisk kontekst. 
Det var og er især ved disse lejligheder, 
borgmesterkæden bliver luftet.

Borgmesteren er også formand for 
kommunalbestyrelsen og dermed leder 
af møderne. Det er borgmesterens opgave 
at lave mødeindkaldelse, dagsorden og 
være ordstyrer. Det betyder dog ikke, at 
borgmesterens stemme vejer tungere 
end de andre medlemmers, når en sag 
skal afgøres – beslutningerne træffes ved 
flertalsafgørelse, og i den situation er 
borgmesteren udelukkende politiker. I 
Gentofte har samtlige borgmestre været 
medlem af Det Konservative Folkeparti. 
Da Hans Toft fik den fem kilo tunge borg-
mesterkæde overdraget den 31. april 1993, 
sagde forgængeren Birthe Philip:  
 
– Jeg håber, du vil være til gavn og glæde 
for kommunen og dens borgere. Jeg ved, 
at du vil vise respekt over for kommunens 
kvaliteter, og jeg vil opfordre dig til at 
være ydmyg. Vær altid ydmyg.

Kommunalbestyrelsesmøderne er offent-
lige og finder sted den sidste mandag i 
måneden kl. 19.

Borgmestre i Gentofte
1909-1934 Hans Parkov
1934-1955  Aage Ejnar Jørgensen
1955-1966  Aage Ludvig Østerberg
1966-1970 Børge Sieverts
1970-1984  Jørgen Gotfredsen
1984-1993  Birthe Philip
1993-2021  Hans Toft

Birthe Philip overdrager borgmesterposten  
til Hans Toft, 1993.
 
Til venstre: Hans Parkov indsættes som borg- 
mester i Gentofte og bærer for første gang  
den nye borgmesterkæde, 1934. 
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